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Prop. 102 L
 
(2015–2016)
 

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. 
(forsvarsloven) 

Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2016, 

godkjent i statsråd samme dag. 


(Regjeringen Solberg)
 

1 Proposisjonens hovedinnhold 

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposi
sjonen en ny og moderne lov om verneplikt og tje
neste i Forsvaret (forsvarsloven). Forslaget vil for
bedre og forenkle regelverket om verneplikt og tje
neste i Forsvaret. Loven er en revisjon og sammen
slåing av lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet 
(heimevernloven), lov 17. juli 1953 nr. 29 om verne
plikt (vernepliktsloven), lov 2. juli 2004 nr. 59 om 
forsvarspersonell (forsvarspersonelloven) og lov 
19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste 
av overbevisningsgrunner (militærnekterloven). 

Dagens fire lover regulerer omfanget av ver
neplikten og tjenesteplikten i Forsvaret. Departe
mentet mener en felles lov vil gjøre det enklere å 
finne frem til hvilke rettigheter og plikter som 
gjelder for vernepliktige og militært og sivilt til
satte i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater. Militærnekterloven forvaltes av Justis- og 
beredskapsdepartementet. Ansvaret for disse 
bestemmelsene vil fortsatt ligge hos Justis- og 
beredskapsdepartementet. 

Vernepliktsloven, heimevernloven og militær
nekterloven er skrevet i etterkrigstiden. Språket 

er gammeldags og vanskelig å forstå. Lovene gjen
speiler heller ikke dagens organisering av Forsva
ret. I lovforslaget er derfor språk, setningsoppbyg
ging og begrep endret. I tillegg foreslås en 
enklere struktur. 

Utgangspunktet for arbeidet har vært å videre
føre gjeldende rett, men oppdatere regelverket til 
dagens organisering av Forsvaret. For å oppnå et 
forbedret og forenklet regelverk har det også 
vært nødvendig å endre innholdet i noen bestem
melser. Departementet foreslår blant annet en 
paragraf som beskriver hvordan Forsvaret er 
organisert. Departementet foreslår også enkelte 
endringer for bedre å ivareta Forsvarets behov. 
Departementet foreslår å utvide Forsvarets rett til 
å innhente personopplysninger, til også å gjelde 
personer etter at de er 45 år. Dette er nødvendig 
for å kunne 
–	 avklare om personer er skikket til tjeneste 
–	 avgjøre hvem som skal kalles inn til tjeneste 
–	 holde verneplikts- og tjenesteregisteret opp

datert 



 
8 Prop. 102 L 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

   

 

 

  

    
 

 

Departementet foreslår videre at Forsvaret kan 
innhente opplysninger om pågående straffesaker 
når Forsvaret foretar vandelskontroll av personer 
som skal tjenestegjøre i Forsvaret. Det er viktig at 
det ikke gis militær opplæring og våpentrening til 
personer som ikke er vandelsmessig skikket til 
tjeneste. 

Det skal i dag være en heimevernsnemnd i 
hver kommune. Heimevernsnemndenes hoved
oppgave er å godkjenne personell til Heime
vernet. Departementet foreslår at heimeverns
nemndene etableres på distriktsnivå. Dette vil 
bidra til avbyråkratisering og effektivisering av 
statsforvaltningen. 

Forslaget innebærer en oppdatering til dagens 
lovtradisjon. Det innebærer at enkelte bestemmel

ser om at kompetansen til å gi forskrifter delege
res fra Kongen til departementet. Departementet 
har også foreslått at enkelte lovbestemmelser 
videreføres i forskrift. Bestemmelser som ikke er i 
bruk og som ikke er nødvendige for å ivareta For
svaret behov, foreslås opphevet. 

Vernepliktsloven og heimevernloven har i dag 
et generelt unntak fra forvaltningslovens kapittel 
IV til VI. Unntakene videreføres i forslaget til ny 
lov. Departementet mener det bør foretas en hel
hetlig gjennomgang av hvilke avgjørelser som bør 
unntas forvaltningsloven på et senere tidspunkt. I 
forslaget har departementet ikke foretatt en vur
dering av hvilke krig- og krisebegreper som bør 
benyttes for å sikre en ensartet begrepsbruk i 
krigs- og beredskapsregelverket. 
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2 Bakgrunn for lovforslaget
 

2.1 Behovet for en lovrevisjon 

I april 2014 besluttet Regjeringen at Forsvarsde
partementet skulle begynne arbeidet med en hel
hetlig revisjon av vernepliktsloven, heimevern
loven og forsvarspersonelloven. 

Arbeidet har også omfattet å vurdere om 
lovene burde slås sammen og hvorvidt andre 
lover burde tas inn i arbeidet. En slik lov er mili
tærnekterloven. Militærnekterloven gjelder fritak 
for verneplikten, hvilket gjør det naturlig å inklu
dere den i en felles forsvarslov. 

Bakgrunnen for de eksisterende lovene er 
Forsvarets særlige behov innenfor personellområ
det. Lovene er utarbeidet i forskjellige tidsepoker. 
Vernepliktsloven og heimevernloven ble vedtatt i 
1953, militærnekterloven i 1965 og forsvarsperso
nelloven i 2004. Det har lenge vært et behov for en 
helhetlig revisjon av lovene, blant annet for å 
bringe dem i samsvar med dagens organisering av 
Forsvaret. Formålet med revisjonen har vært å 
etablere et helhetlig regelverk som er språklig 
oppdatert og lettere å forstå, og å sikre større for
utsigbarhet og legitimitet. Forslaget skal ikke 
inneholde endringer som vil påvirke, eller legge 
føringer for, den fremtidige innretningen av verne
pliktens innhold eller forholdet mellom Heime
vernets og Hærens rolle. 

2.2	 «Klart lovspråk» 

Lovarbeidet ble valgt ut som ett av fire prosjekter 
til utviklingsprosjektet «Klart lovspråk», som 
ledes av Kommunal- og moderniseringsdeparte
mentet, Justis- og beredskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet med bistand fra Direktora
tet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. 

«Klart lovspråk» er et delprosjekt under «Klart 
språk i staten» som dreier seg om språk i lover og 
forskrifter. Prosjektet ble etablert i 2011 og inngår 
som et av tiltakene i regjeringens arbeid for en 
enklere hverdag for folk flest. Formålet med pro
sjektet er å få mer kunnskap om de språklige 
utfordringene i regelverket og sette i gang tiltak 
som kan gjøre regelspråket klarere og bedre. 

Høsten 2014 ble det satt i gang et arbeid for å 
bedre språket og forenkle strukturen i fire 
utvalgte lover. Det langsiktige målet med dette 
arbeidet er å utvikle en arbeidsform som kan bru
kes i utforming av viktige lover som angår mange, 
for å sikre at lovene blir klarere og mer presise. 

Arbeidet har blant annet omfattet tekstverk
sted med kvalitetssikring av språk og struktur i 
forslaget til en felles forsvarslov, etablering av are
naer for erfaringsdeling og fellessamlinger med 
de andre departementene som deltar i «Klart lov
språk». Departementet har hatt et nært samar
beid med lovavdelingen i Justis- og beredskaps
departementet og Språkrådet gjennom hele pro
sessen. 

Resultatene fra arbeidet med forslaget til den 
nye forsvarsloven og de andre utvalgte lovene skal 
også evalueres. Formålet med evalueringen er å 
finne ut om de nye lovene fungerer bedre enn de 
gamle, for eksempel ved å undersøke om de nye 
lovtekstene fører til færre henvendelser og unø
dige klager. Erfaringene fra det omfattende og 
grundige arbeidet som er gjort i forbindelse med 
lovene, vil vise om dette er en arbeidsform som 
kan bidra til bedre lovtekster. 

2.3	 Tekstanalyse og brukertesting av 
gjeldende rett 

Deltakelsen i prosjektet har omfattet tekstana
lyser og brukertesting av gjeldende lover og av 
høringsforslaget til lov om verneplikt og tjeneste i 
Forsvaret. 

Brukertestingen er delt i to hoveddeler. Den 
første delen som er gjennomført, har gitt grunn
lag for forståelsen av gjeldende lover gjennom 
leserundersøkelser, tekstanalyser og brukerte
sting. NTNU har på oppdrag fra Difi gjennomført 
en leserundersøkelse og tekstanalyse av alle 
lovene som deltar i prosjektet. Formålet har vært 
å analysere språk, formuleringer og struktur i 
lovene. I tillegg har NTNU gjennomført en lese
forståelsesundersøkelse. NTNU har samlet ulike 
fokusgrupper, med utvalgskriterier definert av 
Forsvarsdepartementet, for å undersøke om de 
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forstår innholdet i vernepliktsloven, heimevern
loven og forsvarspersonelloven. Rapporten «Klart 
lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspek
tiv» fra NTNU ble levert til Difi i februar 2015. 

NTNU-undersøkelsen viste at det var et klart 
behov for revidering av de eksisterende lovene, 
spesielt vernepliktsloven og heimevernloven. 
NTNU intervjuet tre grupper informanter: offise
rer, ungdommer fra 1997-kullet og foreldre. Fun
nene i rapporten viste at alle informantene syntes 
lovteksten var diffus og ganske komplisert. Lov
teksten var tung og slitsom å lese. Informantene 
påpekte blant annet at lovene manglet paragraf
overskrifter, at bestemmelser om samme tema sto 
i flere ulike paragrafer, at setninger hadde en 
kronglete og uvant struktur, at vanskelige ord og 
begreper ikke var definert, og at punktlister man
glet ved oppramsinger. 

I tillegg til NTNU-undersøkelsen har Oxford 
Research i samarbeid med språkviter Sylfest Lom
heim hatt i oppdrag å kartlegge hvordan gjel
dende lover forstås og fungerer i dag. 

Oxford Researchs rapport «Hvordan fire lover 
forstås og virker i praksis» som ble overlevert til 
Difi i desember 2015, vil bli brukt som et sammen
ligningsgrunnlag for den neste delen av bruker
testingen. Den vil også bli brukt ved evalueringen 
av lovutviklingsprosessen. Rapporten utgjør en 
nullpunktanalyse. I rapporten fra Oxford Rese
arch fremgår det at vernepliktsloven og heime
vernloven i liten grad blir benyttet. Forvaltningen 
har utviklet detaljerte veiledere for anvendelsen 
av loven, og ungdom som kan bli kalt inn til sesjon 
og vernepliktige henvender seg til andre kilder 
dersom de har behov for informasjon om lovens 
bestemmelser. Informantene i forvaltningen 
beskriver språket i vernepliktsloven og heime
vernloven som innadvendt og avstandsskapende. 
Den andre hoveddelen av brukertestingen startet 
da forslaget til lov var på høring. Når den nye 
loven har trådt i kraft og har virket en tid, vil det 
også bli foretatt en ny brukertesting for å måle 
effekten av klarspråkarbeidet. 

2.4	 Resultater fra brukertesting av 
høringsforslaget 

Opinion AS har som en del av prosjekt «Klart lov
språk» foretatt en leserundersøkelse og bruker
testing av høringsforslaget til ny forsvarslov. 
Undersøkelsen ble gjennomført i høringsperio
den. Resultatene fra undersøkelsen viser at ung
dom fra 97-kullet, foreldrene deres og militært 
personell opplever at 

–	 innholdsfortegnelsen er god og det er lett å 
finne frem 

–	 språket er klart, korrekt og presist 
–	 setningene er kortere og oversikten er klargjø

rende 
–	 loven har god struktur og logisk kapittelinn

deling 
–	 ikke-jurister har samme forutsetninger som 

jurister til å forstå det juridiske språket 

Selv om tilbakemeldingene fra undersøkelsene til 
Opinion var positive var det også innspill til ytter
ligere forbedringer. Respondentene mente blant 
annet at det fortsatt var noen vanskelige ord, hen
visninger til andre paragrafer som forstyrret tek
sten, noen tunge setninger og mange forskrifts
hjemler. 

Resultatene av undersøkelsene viser ingen 
konflikt mellom klarspråkarbeid og presisjon eller 
korrekthet i lovteksten. Når loven gjøres tilgjen
gelig for flere, blir avstanden mellom lovgiver og 
befolkningen redusert. Det blir enklere for de 
som er omfattet av loven å forstå hva de leser. 
Samtidig blir det enklere for forvaltningen å for
klare loven. 

2.5	 Høringen 

Forslaget til ny lov om verneplikt og tjeneste i For
svaret (forsvarsloven) ble sendt på alminnelig 
høring 19. juni 2015 med høringsfrist 1. oktober 
2015. Høringsinstansene ble særlig bedt om inn-
spill til lovstrukturen, språket og begrepsbruken. 
Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser: 

Departementene 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Forsvarets forskningsinstitutt 
Forsvaret 
Forsvarsbygg 
Generaladvokaten 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
NAV 
Politidirektoratet 
Regjeringsadvokaten 
Språkrådet 
Statens pensjonskasse 
Vegdirektoratet 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø 
Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole 
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Advokatforeningen 
Akademikerne 
Befalets Fellesorganisasjon 
Den norske legeforening 
Fellesforbundet 
Folk og forsvar 
Forsvarets seniorforbund 
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund 
Landsrådet for Heimevernet 
Landsrådet for norske barne- og ungdoms

organisasjoner 
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret 
Landsorganisasjonen i Norge 
Nettverk for kvinnelig befal 
Norges Forsvarsforening 
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 
Norges Juristforbund 
Norges Lotteforbund 
Norges Offisersforbund 
Norske Reserveoffiserers Forbund 
Norsk Militærjuridisk Forening 
Norsk tjenestemannslag 
Ombudsmannen for Forsvaret 
Personellforbundet 
PRESS – Redd Barna Ungdom 
Tillitsmannsordningen i Forsvaret 
Unio 
Virke 
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund 

Følgende instanser hadde merknader til forslaget: 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Utenriksdepartementet 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Forsvarsbygg 
Forsvaret 
Generaladvokaten 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
Politidirektoratet 
Statens pensjonskasse 

Befalets Fellesorganisasjon 
Human-Etisk Forbund 
Kvinners Frivillige Beredskap 
Landsrådet for Heimevernet 
LO 
Norges Lotteforbund 
Norges Offisersforbund 
Norske Reserveoffiserers Forbund 
Tillitsmannsorganisasjonen for Forsvaret 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Følgende instanser har uttalt at de ikke har 
merknader til forslaget: 
Arbeids- og sosialdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Samferdselsdepartementet 

NAV 

Høringsinstansenes merknader til høringsforsla
get omtales tematisk i kapittel 4 til 13. 
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3 Rettstilstanden i andre nordiske land
 

3.1 Sverige 

Sveriges Försvarsmakt, tilsvarende det norske 
Forsvaret, har i de siste årene gjennomført store 
endringer i sitt personellsystem. Verneplikten ble 
i 2010 gjort hvilende, og ble erstattet av et system 
med militært tilsatte. Verneplikten er imidlertid 
ikke opphevet i Sverige, og regjeringen kan ved 
behov gjeninnføre elementer av verneplikten uten 
behandling i Riksdagen. Alle svenske ungdommer 
er fortsatt pliktige til å fylle ut et elektronisk 
«beredskapsunderlag» fra og med det året de fyl
ler 16 år. Dette tilsvarer sesjon del 1 i Norge. De 
som ønsket kunne deretter inntil 2015 søke frivil
lig grunnleggende soldatutdanning av tre måne
ders varighet, etterfulgt av verving for videre fag
utdanning. Etter fullført fagutdanning kunne man 
enten fortsette i full tjeneste i inntil to perioder à 
seks år, eller som vervet reservist i inntil to perio
der à 8 år. Personell som ikke ønsket videre utdan
ning eller tjeneste etter fullført grunnleggende 
soldatutdanning, ble dimittert uten videre forplik
telser. 

Det er lag om totalförsvarsplikt (1994: 1809) 
som regulerer verneplikt i Sverige. Loven er fra 
1994, men det er gjort mange endringer i den 
siden 1994, spesielt i forbindelse med endringene 
som måtte til for å gjøre verneplikten sovende i 
2010. Loven er kjønnsnøytral og inneholder 
mange av de samme momentene som de norske 
lovene, men detaljeringsnivået er noe lavere enn 
for de norske lovene. Blant annet har den en kro
nologisk oppbygning sett opp mot forløpet av ver
neplikten, egne krigsbestemmelser, bestemmel
ser om militærnekting, og den omtaler også straff 
og erstatningsplikt. I Sverige er Hemvärnet frivil
lig og det er bestemmelser på forskriftsnivå i 
Hemvärnsförordning (1997:146) som angir for
mål, plikter og rettigheter i hemvärnet. 

I juni 2015 vedtok Riksdagen en ny langtids
plan for det svenske forsvaret. Det ble som følge 
av dette også gjort endringer i personellsystemet. 
Endringene medførte blant annet at den frivillige 
grunnleggende soldatutdanningen nå også omfat
ter den tidligere fagutdanningen. Lengden av den 
grunnleggende soldatutdanningen er derved økt 

fra 3 til 9-12 måneder for grunnutdanning (4-7 
måneder for hemvärnet), før personellet eventuelt 
kan søke verving som stadig tjenestegjørende 
(GSS/K) eller frivillig reservist (GSS/T). Riksda
gen innførte videre en ny personellkategori som 
kan disponeres med verneplikt (GSS/P). Perso
nell som ikke ønsker videre tjeneste som frivillig 
vervet GSS/K eller GSS/T vil nå etter gjennom
ført grunnutdanning kunne disponeres i mobilise
ringsavdelingene med verneplikt. Det samme gjel
der tidligere ansatt personell. Repetisjonsøvelser 
med vernepliktig personell (GSS/P) ble igjen 
gjennomført i november 2015, for første gang på 
mange år. Den svenske regjeringen oppnevnte 
høsten 2015 en egen «försvarsutredare», som 
innen høsten 2016 skal fremme ytterligere tiltak 
for revisjon av det svenske forsvarets personell
system. 

Försvarsmakten har innført et to-befalssystem 
med inndeling i offiser og spesialistoffiser. Det er 
bestemmelser på forskriftsnivå, officersförordnin
gen (2007:1268), som styrer den grunnleggende 
offisersutdanningen, rettigheter og plikter, grads-
system og tilsetting i det svenske forsvaret. I til
legg gjelder også bestemmelser i mer generelle 
lover for offentlig ansatte, slik som lag om Anställ
ningsskydd (LAS 1982:80) og medbestämmande
lagen (MBL 1976:580), sammen med andre sen
trale avtaler. 

3.2 Danmark 

Det danske forsvaret har i likhet med den svenske 
Försvarsmakten gjennomgått store personellmes
sige endringer de senere årene. Det er verneplikt 
for alle menn i Danmark, men kun et fåtall må 
gjennomføre førstegangstjeneste på inntil 4 måne
der. Alle danske menn med fast opphold i landet 
blir automatisk innkalt det året de fyller 18 år til 
det som kalles Forsvarets dag. Forsvarets dag 
erstatter den tidligere ordningen med sesjon. På 
Forsvarets dag avgjøres om man er egnet til 
vernepliktstjeneste. Etter dette er førstegangs
tjenesten i praksis frivillig, siden søkermassen til 
førstegangstjenesten er betydelig større enn det 
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danske forsvaret har behov for. Forsvaret har kun 
behov for at en fjerdedel av de som tas inn, gjen
nomfører førstegangstjenesten. All utdanning i 
Forsvaret starter med en basisutdanning (første
gangstjenesten) – eller en basisutdannelse som en 
integrert del av utdanningen til for eksempel kon
stabel eller offiser. Med en grunnskoleeksamen, 
ungdomsutdanning eller en faglig utdanning kan 
man begynne på basisutdanningen. Man kan 
enten velge en direkte vei ut fra sine kvalifikasjo
ner – eller videreutdanne seg i forlengelse av sin 
utdanning i Forsvaret. Etter basisutdanningen er 
det flere ulike muligheter, avhengig av Forsvarets 
behov og den enkeltes interesser og anlegg. Det 
er lagt opp til en stor grad av fleksibilitet, slik at 
den enkelte kan endre utdanningsløp og avde
lingstilhørighet underveis. Opptakskrav til basis
utdanningen er at man vurderes som egnet på 
Forsvarets dag og har fylt 18 år. 

Basisutdanningen tar som oftest fire måneder 
og tilbys i alle tre forsvarsgrener. Under basisut
danningen får man innblikk i soldatens dagligliv 
og grunnleggende trening i blant annet våpen
betjening, førstehjelp og redning. 

Den danske værnepligtsloven er fra 2006. 
Loven er bygget opp med innledende og generelle 
bestemmelser, før den går over i en kronologisk 
oppbygning. Den deles inn i utskrivning, innrulle
ring og fordeling. Videre beskriver den innkalling, 
fritak og straffebestemmelser. Sammen med lov 
om Hjemmeværnet fra 2007 utgjør de to lovene en 
relativ lik lovgivning tilsvarende den som finnes i 
Norge. Likevel er det noen unntak. For det første 
er Hjemmeværnet i Danmark frivillig. Derfor 
omfatter loven naturlig nok flest bestemmelser 
om frivilliges plikter og rettigheter i Hjemme
værnet. I tillegg omhandler en del bestemmelser 
Hjemmeværnet som organisasjon og dets rolle til 
resten av forsvaret. 

For tjenestepliktig personell i det danske for
svaret gjelder lov om forsvarets personell fra 2006. 
Loven omfatter i hovedsak bestemmelser om til
setting eller avgang, men har også flere paragra
fer under kapitlet om forskjellige bestemmelser. I 
tillegg til lov om forsvarets personell er det flere 
sentrale lover og bestemmelser som regulerer 
personellforvaltningen i det danske forsvaret. De 
mest sentrale er Tjenestemandsloven, Funktio
nærloven, Masseafskedigelsesloven og Lov om 
tidsbegrænset ansættelse. 

Danmark har også en lov om forsvarets for
mål, opgaver og organisation mv. fra 2001. Loven 
beskriver som tittelen sier, formålet, oppgavene 
og organiseringen av det danske forsvaret. For
målet er blant annet er å bidra til å fremme fred og 

sikkerhet. Det danske forsvaret skal, som en del 
av NATO, samarbeide med allierte styrker. Det 
fremgår blant annet at det er forsvarsministeren 
som er øverste ansvarlige myndighet i Forsvaret. 
Det er også forsvarsministeren som fastsetter 
størrelsen, sammensetningen og organisasjonen 
av Hæren, Sjøforsvaret og Flyvåpenet i Danmark. 
Dette omfatter også styrker som skal løse inter
nasjonale oppgaver og organer som støtter For
svaret. 

3.3 Finland 

Etter värnpliktslag (28.12.2007/1438) § 2 er alle 
finske menn vernepliktige fra det året de fyller 18 
år til det året de fyller 60 år. Kvinner kan avtjene 
frivillig militærtjeneste. Frivillig militærtjeneste 
for kvinner reguleres i egen lov, lag om frivillig 
militärtjänst för kvinnor (17.2.1995/194). De 
vernepliktige blir innkalt til sesjon (uppbåd) det 
året de fyller 18 år. På sesjon fastsettes egnethet til 
tjeneste. Finnene skiller mellom tjenestedyktig
hetsklasse A, B og C. Sesjon avholdes fra august 
til desember hvert år og gjennomføres av forsva
rets regionalbyråer. De vernepliktige må gjen
nomgå en helseundersøkelse før oppmøte til 
sesjon. Førstegangstjenesten (beväringstjänsten) 
avtjenes som regel i løpet av 19 – 20 årsalderen. 
Tjenestetiden er enten 165, 255 eller 347 dager 
avhengig av den tjeneste de vernepliktige blir 
utdannet til. 

Etter førstegangstjenesten fortsetter de verne
pliktige i reserven til utgangen av det året de fyller 
50 år. Offiserer, instituttoffiserer og underoffise
rer står i reserven til utgangen av det året de fyller 
60 år. Vernepliktige som blir fritatt fra tjeneste i 
fredstid, blir plassert i erstatningsreserven, og 
kan ved behov klassifiseres på nytt. 

Krigstidstroppen består i hovedsak av reser
vister. Reservistenes militære kunnskaper og 
ferdigheter opprettholdes, øves, suppleres og utvi
kles gjennom lovbestemte repetisjonsøvelser i 
reserven. De vernepliktige blir innkalt til repeti
sjonsøvelse på 40, 75 eller 100 dager. Til repeti
sjonsøvelse blir i første omgang krigstidstroppen 
beordret. 

Landskapstroppen er regionale tropper som er 
en del av Forsvarets sammensetning. Land
skapstroppene består av frivillige vernepliktige 
som tilhører reserven og av frivillige vernepliktige 
som har inngått kontrakt etter lag om frivilligt för
svar (11.5.2007/556). De har forpliktet seg til å 
forsvare hjemlandet gjennom lokalkunnskap og 
variert kompetanse. Hjørnesteinen i den frivillige 
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virksomheten er en sterk forsvarsvilje. Land- personell mv. I fredstid består Forsvaret av For
skapstroppene skal styrke Finlands territorielle svarsstaben, de tre forsvarsgrenene og Forsvarets 
forsvarssystem. høgskole. Forsvaret innledet virksomheten i den 

Lag om försvarsmakten (11.5.2007/551) nye organisasjonsstrukturen 1. januar 2015. 
omhandler Forsvarets oppgaver, organisasjon, 
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4 Sammenslåing av fire lover til en
 

4.1 Innledning 

Departementet foreslår å slå sammen verne
pliktsloven, heimvernloven, forsvarspersonel
loven og militærnekterloven i en felles lov. For
målet med sammenslåingen av lovene er å få et 
helhetlig regelverk for verneplikt og tjeneste i 
Forsvaret. 

4.2	 Historisk bakgrunn og innhold i 
gjeldende lover 

4.2.1 Vernepliktsloven 

Grunnloven § 119 sier at alle borgere kan påleg
ges å verne om fedrelandet, og at bestemmelser 
om dette skal fastsettes i lov. Vernepliktsloven 
regulerer hvem som er vernepliktige i det mili
tære forsvaret (unntatt Heimevernet). Verne
pliktsloven ble vedtatt 17. juli 1953. Loven regule
rer omfanget av verneplikten, tjenesteplikten for 
vernepliktige i fred og krig, utskrivningsplikten 
og utskrivningsprosessen, forvaltningsregler og 
straffebestemmelser. Loven sier også noe om For
svarets organisering slik den er omtalt i Grunn
loven § 25. 

Den første vernepliktsloven er fra 5. juli 1816. 
De senere revisjonene er i hovedsak utløst av skif
tende forsvarsordninger. Før 1910 inneholdt 
vernepliktsloven bare bestemmelser om selve 
verneplikten, mens bestemmelser om utskriv
ningen ble fastsatt ved kongelig resolusjon. 

Den gjeldende vernepliktsloven bygger på lov 
21. juni 1929 om verneplikt og utskrivning. Da 
1929-loven skulle revideres, fant man ut at forsla
gene til nødvendige endringer var så omfattende 
at man så seg nødt til å utarbeide en ny lov. Den 
siste store revisjonen av bestemmelsene om ver
neplikt ble dermed vedtatt i vernepliktsloven som 
gjelder i dag. En av endringene den gangen var at 
bestemmelsene om Forsvarets organisasjon og 
oppgaver ble tatt ut av vernepliktsloven. Bare den 
grunnlovbestemte inndelingen av Forsvarets opp-
bud og en alminnelig bestemmelse om anven
delse av oppbudene, ble beholdt i den gjeldende 
loven. Inndelingen av Forsvarets oppbud ble 

ansett for å være av reell betydning for de verne
pliktiges stilling. 

Siden 1953 har vernepliktsloven blitt endret 
flere ganger. I 1962 ble det tatt inn bestemmelser 
om at vernepliktig personell som ble kjent tje
nestedyktige, men ikke feltdyktige, skulle over
føres til Sivilforsvaret for tjeneste der. I 1990 ble 
det foretatt flere endringer. De mest omfattende 
endringene var bestemmelser om Verneplikts
verkets oppgaver og organisasjon. Disse 
endringene var en følge av Stortingets vedtak om 
å etablere en felles vernepliktsforvaltning. Dette 
innebar at det daværende utskrivningsvesenet ble 
direkte underlagt forsvarssjefen, og det skiftet 
navn til Vernepliktsverket. I 2000 ble det gjort 
endringer både i vernepliktsloven og i heimevern
loven fordi aldersgrensen for militær tjeneste ble 
hevet. I 2010 ble det også besluttet å innføre 
sesjonsplikt for kvinner og en todelt sesjonsord
ning. Den siste endringen av 1953-loven er inn
føring av allmenn verneplikt. Endringen trådte i 
kraft 1. januar 2015. 

4.2.2 Heimevernloven 

Heimevernloven gjelder verneplikt og tjeneste i 
Heimevernet. Loven er bygget opp på samme 
måte som vernepliktsloven. Loven regulerer 
omfanget av tjenesteplikten for heimvernspliktige i 
fred og krig, hvem som er heimevernspliktige, for
valtningsregler og straffebestemmelser. Heime
vernet er en del av Forsvaret, og dets primære 
oppgave er å delta i vernet av heimtrakten. 

Opprettelsen av et heimevern var en del av pla
nen for gjenreising av Norges forsvar etter fri
gjøringen i 1945. Den 1. september 1945 ble det 
utnevnt en generalinspektør for Heimevernet. 
Forsvarsdepartementets forslag om opprettelse 
av Heimevernet, dets innretning og organisasjon 
ble fremmet i St.meld. nr. 32 (1945–46). Bakgrun
nen for forslaget var erfaringer fra den andre ver
denskrigen og behovet for et lokalforsvar som 
skulle kunne mobiliseres raskt. I meldingen ble 
det påpekt at det ikke ville være mulig å sette opp 
feltavdelinger i et omfang som kunne forsvare 
hele vårt langstrakte land, og derfor ville alle for
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svarsgrenene ha bruk for støtte fra et lokalt for
svar. Det lokale forsvaret skulle imidlertid ikke 
erstatte de regulære stridskreftene i forsvarsgre
nene, bare supplere dem. 

I sin omtale av Heimevernet uttrykte departe
mentet at det ville være behov for et lokalforsvar 
som besto av folk som også i krig utførte sitt dag
lige sivile arbeid og deltok i militære øvelser i friti
den, men trådte i full aksjon først når distriktet var 
truet. I spørsmålet om lokalforsvaret skulle base-
res på plikt eller frivillighet, viste departementet 
til andre nasjoners praksis med frivillighet. Depar
tementet mente at det ville være nødvendig og rik
tig i all hovedsak å basere Heimevernet på verne
plikten. Pliktig tjeneste ville gi heimevernet større 
forutsigbarhet. 

Når det gjelder Heimevernets organisasjon, 
anbefalte departementet at den sentrale ledelsen 
skulle ligge hos en generalinspektør med stab, 
som administrativt var underlagt Hæren. Lokalt 
skulle Heimevernet knyttes til et infanteriregi
ment, som også skulle bidra til å utvikle Heime
vernet. Departementet foreslo også at det skulle 
opprettes et rådgivende landsråd for Heimever
net, med representanter fra de organisasjonene 
som Heimevernet i særlig grad hadde behov for å 
samarbeide med. Organisasjonene i landsrådet er 
valgt ut på bakgrunn av deres betydning for sam
funnet, næringslivet eller beredskapen. Allerede 
høsten 1945 ble det etablert et landsråd og et fyl
kesråd for Heimevernet. I samråd med kommune
styrene pekte fylkesrådene ut midlertidige områ
desjefer. Rådene ble oppnevnt for å bringe folket i 
kontakt med Forsvaret. 

Forsvarskommisjonen av 1946 foreslo i sin inn-
stilling fra 1949 at det burde finnes en egen lov for 
Heimevernet. I følge kommisjonen skulle en slik 
lov inneholde en kort definisjon av Heimevernets 
formål og gi uttrykk for at Heimevernet er en del 
av det militære forsvaret, for å gjøre det klart at 
heimevernstjeneste var en fullgod form for mili
tærtjeneste i folkerettslig forstand. Videre mente 
kommisjonen at det måtte fastsettes nærmere 
bestemmelser om vilkårene for å bli antatt som 
heimevernsmann, om tjenestetiden i krig og fred, 
om vilkårene for å bli løst fra tjenesteforholdet og 
om hvilke følger det ville få hvis en heimeverns
mann overtrådte de bestemmelsene som gjaldt for 
tjenesten, eller forsøkte å unndra seg tjeneste. 

4.2.3 Forsvarspersonelloven 

Forsvarspersonelloven er en særlov til tjeneste
mannsloven, og den omfatter forvaltning av for
svarspersonell. Med forsvarspersonell menes ver

nepliktige, militært tilsatte og sivilt tilsatt perso
nell i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater (forsvarssektoren). Stortinget vedtok 12. 
juni 2015 å innføre ordningen for militært tilsatte 
og nødvendige endringer i forsvarspersonelloven, 
jf. Prop. 111 LS (2014–2015). Disse endringene 
trådte i kraft 1. januar 2016. Loven regulerer tje
nesteplikten til militært tilsatte og erstatnings
regler for tjenestegjøring i internasjonale opera
sjoner. I tillegg har loven enkeltbestemmelser 
som gjelder for militært tilsatte og sivilt tilsatt per
sonell i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater og for vernepliktige. Forsvarspersonelloven 
fra 2004 trådte i kraft 1. januar 2005. Loven erstat
ter den tidligere lov 8. juni 1973 nr. 36 om alders
grenser for yrkesbefal i Forsvaret, lov 10. juni 
1977 nr. 66 om yrkesbefal m.m. i Forsvaret og lov 
23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i interna
sjonale fredsoperasjoner (fredstjenesteloven). 

Bakgrunnen for sammenslåingen av lovene i 
2004 var de store endringene i Forsvaret fra 1990
årene. De vedtakene som ble fattet på bakgrunn av 
St.prp. nr. 42 (2003–2004) om den videre moderni
seringen av Forsvaret i perioden 2005–2008, krevde 
endringer i eksisterende lover og nye lovhjemler 
for at Forsvaret og de tilsatte kunne delta i mer ope
rativ virksomhet. I tillegg var det behov for en 
generell modernisering av lovverket. 

Før forsvarspersonelloven ble vedtatt, hadde 
Forsvaret i hovedsak fire ulike tilsatte personell
kategorier: yrkestilsatt befal, kontraktsbefal, ver
vede mannskaper og sivilt tilsatt personell. Disse 
personellkategoriene ble tidligere forvaltet etter 
til dels ulike forvaltningsregimer. Yrkestilsatt 
befal ble forvaltet i henhold til lov om yrkesbefal 
m.m. i Forsvaret og den til enhver tid gjeldende 
befalsordningen. Kontraktsbefal og vervede 
mannskaper (grenaderer/matroser) ble forvaltet 
etter tjenestemannsloven. Sivilt tilsatte ble forval
tet dels etter tjenestemannslovens bestemmelser, 
og dels etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Etter fredstjenesteloven hadde Kongen full
makt til å kunne beordre yrkesbefal til tjenestegjø
ring i internasjonale operasjoner, dersom tilfreds
stillende deltakelse ellers ikke kunne oppnås. 

Da forsvarspersonelloven trådte i kraft, ble lov 
om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret, lov 
om yrkesbefal m.m. i Forsvaret og fredstjeneste
loven opphevet. Med forsvarspersonelloven ble 
blant annet avdelingsbefalsordningen, og dermed 
en ny befalskategori, innført. Samtidig ble alle 
kategorier personell, inkludert vernepliktige, 
omfattet av én og samme lov. Det ble innført dis
poneringsplikt til internasjonale operasjoner uav
hengig av hvorvidt tilfredsstillende deltakelse 
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kunne oppnås gjennom frivillighet. Dette ble gjort 
for å sikre Forsvaret rett kompetanse og fordele 
belastning og kompetansebygging blant Forsva
rets personell. 

4.2.4 Militærnekterloven 

Etter militærnekterloven kan vernepliktige søke 
om fritak for tjeneste i Forsvaret. Vernepliktige 
kan få fritak hvis de har en grunnfestet pasifistisk 
overbevisning. Militærnekterloven forvaltes av 
Justis- og beredskapsdepartementet. 

Inntil 1922 var det ingen lovfestet rett til å bli 
fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrun
ner. I 1922 ble det gitt en tilføyelse til den militære 
straffelov, der det ble åpnet adgang til å frita en 
vernepliktig for straff når han ikke hadde møtt til 
militærtjeneste og dette var «begrunnet i en alvor
lig religiøs overbevisning eller andre alvorlige 
samvittighetsgrunner». Samtidig ble det gitt en 
egen lov som instituerte en særskilt sivil tjeneste
plikt for dem som ble fritatt. 

Ved lov 17. juni 1937 nr. 10 ble det åpnet 
adgang til å søke om å bli overført til sivilt arbeid. 
Loven satte som vilkår for overføring at den ver
nepliktige «fremlegger slike opplysninger og 
bevitnelser, at det er grunn til å gå ut fra at det vil 
stride mot hans alvorlige overbevisning å gjøre 
militær tjeneste av enhver art». 

Militærnekterloven erstattet loven av 1937. 
Mannskap som ble fritatt etter denne loven, ble 
tidligere overført til sivil verneplikt. Dette var en 
uvæpnet tjeneste som ble gjennomført innenfor 
helse- og sosialsektoren, fredssektoren, kultur
sektoren og miljøvernsektoren. Fra 1. juli 2012 ble 
den sivile verneplikten avskaffet, fordi man ikke 
lenger anså denne tjenesteformen som nødvendig 
for å sikre rekrutteringen til tjeneste i Forsvaret. 
Retten til å nekte militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner er imidlertid opprettholdt i militær
nekterloven. 

Militærnekterloven gir rett til fritak for tje
neste etter vernepliktsloven og heimevernloven 
for vernepliktige som har en grunnfestet pasifis
tisk overbevisning. Loven gir også rett til fritak for 
vernepliktige som ikke kan gjøre militærtjeneste 
fordi masseødeleggelsesvåpen eksisterer og der
med kan bli tatt i bruk i konfliktsituasjoner. 

Militærnekterloven omfatter materielle vilkår 
for fritak, saksbehandlingsregler og reaksjons
midler. 

Politiavhør i militærnektersaker ble avskaffet i 
2000, og det ble erstattet av en egenerklæring på 
standard søknadsskjema. Søkerne kontrolleres 
mot straffe- og bøteregistrene. Formålet er å finne 

ut om søkerne har anmerkninger for vold og 
annet som kan være relevant for fritakssøknaden. 
Søkere kan bli pålagt å gi ytterligere opplysninger, 
for eksempel ved å forklare seg muntlig for ved
taksorganene. 

Søknader om fritak behandles av Forsvarets 
personell- og vernepliktssenter. Justis- og bered
skapsdepartementet er klageinstans. 

Det er stadig færre som søker om fritak for 
militærtjeneste av overbevisningsgrunner. I 1998 
var det 3008 søknader. I 2014 og 2015 ble det frem
met henholdsvis 275 og 204 søknader. 

Fritatte vernepliktige kan stilles til disposisjon 
for tjeneste i Sivilforsvaret. De som er fritatt for 
militærtjeneste kan, etter søknad, bli tilbakeført til 
tjeneste i Forsvaret. 

4.3 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å slå 
sammen vernepliktsloven, heimevernloven, for
svarspersonelloven og militærnekterloven. Når 
flere lover innenfor et bestemt område samordnes 
til en felles lov, kan det bli lettere for brukerne å få 
oversikt over hva som angår dem. Med en felles 
lov som er hensiktsmessig innrettet, blir det 
enklere for alle å finne frem til hvilke rettigheter 
og plikter de har. Departementet mener at det er 
formålstjenlig å slå sammen vernepliktsloven, 
heimevernloven, militærnekterloven og forsvars
personelloven, slik at vi får en helhetlig lov som 
omfatter alle rettigheter og plikter som gjelder for 
verneplikt og tjeneste i Forsvaret. Et samlet og 
harmonisert regelverk gir dessuten større grad av 
forutsigbarhet. Dette ble i høringsnotatet nær
mere begrunnet slik: 

«Vernepliktsloven og heimevernloven regule
rer tjenesteplikten i Forsvaret med bakgrunn i 
verneplikten og dens innhold, inklusive 
bestemmelser om utskrivning, fordeling til tje
nestegren, tjenestegjøring og mobilisering. 
Selv om vernepliktslovens bestemmelser ikke 
gjelder for dem som tilhører Heimevernet (jf. 
vernepliktsloven § 1), blir heimevernloven til 
dels subsidiær til vernepliktsloven, idet meste
parten av Heimevernets personell er verneplik
tige som ikke er ment å skulle gjøre særskilt 
tjeneste i en av forsvarsgrenene ved mobilise
ring eller styrkeoppbygging. Vernepliktsloven 
og heimevernloven har samme oppbygging, og 
flere av bestemmelsene er like. Heimevern
loven § 24 viser også til at flere av verne
pliktslovens bestemmelser gjelder tilsvarende. 
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Heimevernloven § 1 slår fast at Heimever
net er en del av det militære forsvaret, og at det 
fortrinnsvis skal delta i vernet av heimtrakten. 
Heimevernet har et annet forhold til den sivile 
befolkningen enn det øvrige Forsvaret. I tillegg 
til å være en militær organisasjon skal Heime
vernet samarbeide med sivilbefolkningen gjen
nom råd, utvalg og kommunale heimeverns
nemnder. 

Ifølge innstillingen fra Forsvarskommisjo
nen av 1946 (Del 4 side 180) hadde Heimever
net da det ble opprettet etter den andre ver
denskrigen, en omfattende oppgave innenfor 
lokalforsvaret. Heimevernet skulle være på 
plass i løpet av kortest mulig tid og forsøke å 
hindre fiendtlig fremrykning gjennom eget 
område og naboområdene. I samarbeid med 
lokalvernavdelingene og feltavdelingene skulle 
Heimevernet kunne utføre vaktoppdrag, 
patruljetjeneste og oppdrag som kommer inn 
under betegnelsen gerilja. 

Heimevernets oppgaver og organisering har 
endret seg i takt med omorganiseringen av det 
øvrige Forsvaret. De store omstillingene i For
svaret startet i begynnelsen av 2000-tallet. Utvik
lingen av Heimevernet har vært en meget viktig 
del av dette omstillingsarbeidet. Heimevernet 
var tidligere en vaktstyrke for mobiliseringsfor
svaret; nå har det styrker som er i stand til å rea
gere raskt og løse varierte oppgaver på en 
meget effektiv måte. Dette fremgår blant annet 
av St.prp. nr. 48 (2007–2008) Et forsvar til vern 
om Norges sikkerhet, interesser og verdier. Under 
punkt 6.8.1 om Heimevernets overordnede opp
gaver og operativ virksomhet står det: 

«Som følge av et bredere og sammensatt trus
selbilde har Heimevernet (HV) de senere år 
fått en mer sentral rolle i forbindelse med sam
funnssikkerhet og bistand ved kriser. HV har i 
dag et territorielt ansvar, og skal i tillegg kunne 
forsterke annen militær tilstedeværelse i 
utsatte områder. Videre skal HV ivareta andre 
typer spesielle oppdrag, som forsterket grense
vakt, styrkebeskyttelse, sikring av nasjonale 
styrker og mottak av allierte forsterkninger. 
HV kan etter anmodning også yte bistand til 
sivile myndigheter. 

[…] 
HV skal ha en hurtig og utholdende evne til 

å beskytte viktig infrastruktur, støtte nasjonal 
krisehåndtering, forsterke militær tilstedevæ
relse i landet etter behov, og støtte det sivile 
samfunn basert på det moderniserte totalfor
svarskonseptet. Dette innebærer samarbeid 

med lokale myndigheter som politi, fylkes
menn, kommuner og etater innenfor rammen 
av totalforsvaret. Et HV som kjenner nærområ
dene og lokale sikringsobjekter vil spille en vik
tig rolle i forbindelse med krisehåndtering og 
samfunnssikkerhet. HV skal fortsatt være 
mobiliseringsbasert med kort reaksjonstid, 
godt trent og utrustet. 

Regjeringen ønsker å styrke HVs evne til 
samvirke med andre forsvarsgrener og vil 
styrke anvendbarheten av HV i kystsonen og 
på land. Dette, sammen med den pågående 
kvalitetsreformen, vil videreutvikle HV mot et 
enda mer relevant og effektivt verktøy for 
nasjonal suverenitetshevdelse, krisehåndte
ring og støtte til det sivile samfunn.» 

Det første grunnlaget for omdanningen av 
Heimevernet ble gitt med St.prp. nr. 45 (2000– 
2001) som var langtidsplanen for perioden 
2002–2005, fremlagt av regjeringen Stolten
berg I. I Stortingets innstilling (Innst. S. nr. 342 
(2000–2001)) til denne ble det slått fast at Hei
mevernet overtok det territorielle ansvaret. I 
behandlingen forutsatte komiteen at Heime
vernets oppdrag, bemanningssammensetning 
og utrustning måtte vurderes i planperioden. 

Da Bondevik II-regjeringen la frem sitt for-
slag til langtidsplan for perioden 2005–2008 i 
St.prp. nr. 42 (2003–2004), inneholdt planen 
også et forslag om å gjennomføre en kvalitets
reform i Heimevernet, basert på forsvarssje
fens utredninger og anbefaling. Kvalitetsrefor
men innebar å etablere en ny struktur og bedre 
forutsetningene for Heimevernet sett opp mot 
et endret trusselbilde. Basert på føringene fra 
Stortinget ble det foreslått at Heimevernet 
skulle moderniseres og gis en utvidet rolle 
knyttet til suverenitetshevdelse, krisehåndte
ring og ivaretakelse av samfunnssikkerhet. 
Videre skulle Heimevernet ivareta oppgaver 
knyttet til å forsterke annen militær tilstede
værelse i utsatte områder. Et sentralt utgangs
punkt for kvalitetsreformen var at det ikke len
ger ble ansett hensiktsmessig å fortsette med å 
binde opp alle ressurser til faste, spesifikke 
oppdrag over hele landet samtidig. Heimever
net måtte i stedet være bedre i stand til å kon
sentrere styrker der behovet måtte oppstå. 
Med kvalitetsreformen gikk Heimevernet fra i 
hovedsak å beskytte mobiliseringen av totalfor
svaret til selv å være det bærende element i ter
ritorialforsvaret. 

I dag fremgår ikke Heimevernets organisering 
av heimevernloven, og departementet mener 
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at Heimevernets særegenhet kan ivaretas godt 
i en felles lov. 

Alle norske statsborgere som er skikket til 
tjeneste, har en plikt til å tjenestegjøre i det 
militære Forsvaret. Forsvarspersonelloven 
regulerer tjenesteplikten til militært tilsatte, og 
den har enkelte særregler for vernepliktige og 
sivilt ansatte i forsvarssektoren. Tjenesteplik
ten for militært tilsatte er i motsetning til tje
nesteplikten for de vernepliktige basert på kon
trakt. Loven regulerer alle tjenestepliktene de 
ulike personkategoriene har i Forsvaret. 

Gjennom et samlet lovverk vil personellet få 
opplysninger om de pliktene de har som verne
pliktige og militært tilsatte. I denne sammen
hengen synes det naturlig at loven også inne
holder bestemmelser som gir opplysninger om 
muligheten for å bli fritatt for tjenesteplikten i 
Forsvaret. Dette gir en logisk tilnærming, sam
tidig som regelverket blir mer oversiktlig og 
lettere tilgjengelig for brukerne. Forvaltnings
ansvaret for militærnekterloven ligger hos Jus
tis- og beredskapsdepartementet, men For
svarsdepartementet ser imidlertid ikke på 
dette som en utfordring. Fritakssaker etter 
militærnekterloven behandles i dag av Forsva
ret, klagesakene av Justis- og beredskaps
departementet. Selv om regelverket organisa
torisk er lagt til Justis- og beredskapsdeparte
mentet, har det en naturlig tilknytning til de 
øvrige lovene, og da bør hensynet til et over
siktlig regelverk veie tyngst. Militærnekter
loven gir fritak for verneplikten i Forsvaret. 
Departementet foreslår at de aller fleste av 
bestemmelsene fra militærnekterloven videre
føres i eget kapittel i den nye forsvarsloven. 

Ved å harmonisere lovverket gjør vi det 
enklere og mer forutsigbart for den enkelte å 
bli kjent med sin rettstilstand. Dessuten vil en 
felles lov tydeliggjøre hva som ligger i begrepet 
verneplikt. I dag er det mange som tror at ver
neplikten i Forsvaret kun omfatter plikt til før
stegangstjeneste og påfølgende repetisjons
tjeneste eller øving i Heimevernet. Hvis lovene 
slås sammen, vil vernepliktens omfang og rek
kevidde i Forsvaret bli tydeligere, samtidig 
som den enkelte får et bedre begrep om verne
plikten som bærebjelke i samfunnet. 

Forsvarspersonelloven er en særlov som 
regulerer unntak fra tjenestemannsloven. 
Siden forsvarspersonelloven inneholder 
bestemmelser om forvaltning av forsvarsperso
nell, har den minst til felles med verneplikts
loven, heimevernloven og militærnekterloven. 
Ikke alle som gjør førstegangstjeneste, får en 

karriere i Forsvaret. Enkelte bestemmelser i 
forsvarspersonelloven omfatter også sivilt til
satte i forsvarssektoren. Det har vært et alter
nativ å holde forsvarspersonelloven utenfor en 
felles forsvarslov. Departementet har valgt å 
samle alle bestemmelser som gir grunnlag for 
tjenesteplikt i Forsvaret. Vi mener derfor at det 
er naturlig at også forsvarspersonelloven tas 
inn i den nye forsvarsloven.» 

4.4 Høringsinstansenes syn 

Alle høringsinstansene støtter eller har ingen 
merknader til intensjonen om å forenkle og opp
datere regelverket. Ingen av høringsinstansene 
har merknader til å slå sammen vernepliktsloven, 
militærnekterloven og forsvarspersonelloven. For
svaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered
skap, Befalets Fellesorganisasjon og Norske Reserve
of fiserers Forbund, Tillitsmannsordningen i Forsva
ret, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund og Sta-
tens pensjonskasse har uttrykt at de er positive til 
en sammenslåing av alle fire lovene. 

Forsvaret har følgende innspill til sammen
slåingen: 

«En samling av etablerte lover og forbedring av 
lovtekst er i hovedsak oppfattet som positivt. 
Utkastet til ny lov innfrir på de fleste områder 
når det gjelder å forenkle regelverket og gjøre 
det mer oversiktlig. Forslaget har en gjennom
gående god struktur og inneholder et enkelt, 
men likevel presist språk. 

Noe av HVs egenart harmoniseres bort 
med det nye lovforslaget og det bør utarbeides 
en egen forskrift for HV knyttet til forsvars
loven for bedre å få frem Heimevernets egen
art.» 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
har følgende merknad: 

«Sammenslåing av vernepliktsloven, heime
vernsloven, forsvarspersonelloven og militær
nekterloven til en ny forsvarslov synes dermed 
å være et fornuftig grep for å gjøre det enklere 
for folk flest å forstå hvem som er lovens mål
grupper og hva som er lovens innhold.» 

Befalets Fellesorganisasjon har følgende merknad: 

«BFO er positive til forenkling og samling av de 
fire lovene som regulerer forholdet mellom 
Staten og militært ansatte og vernepliktige. 
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BFO viser også til informasjon om arbeidet gitt 
av Forsvarsdepartementet hvor de har under
streket at dette er en del av Regjeringens 
arbeid med å samle og forenkle lover. I tillegg 
er det understreket at dette arbeidet kun har til 
hensikt å forenkle innholdet og ikke ha materi
ell virkning. BFO er positivet til språklig 
modernisering og tydeliggjøring som vil for
hindre potensielle uklarheter og tolkninger i 
fremtiden, samt at vi er positive til at det er 
Stortinget som har ansvaret for å regulere for
holdet.» 

LO, Landsrådet for Heimevernet, Kvinners Frivillig 
Beredskap er negative til en sammenslåing med 
heimvernloven. LO har uttalt om dette: 

«Departementet sier samtidig at det materielle 
innholdet i de sammenslåtte lovene ikke skal 
endres vesentlig, men at noen endringer er 
nødvendige for å kunne gjennomføre arbeidet 
med sammenslåingen. LO mener imidlertid at 
noen av endringsforslagene kan få store konse
kvenser. Dette utdypes nærmere nedenfor. 

[…] 
LO vil påpeke at å slå sammen heimeverns

loven med de øvrige lovene har prinsipielle 
implikasjoner for Heimevernet som institusjon 
og begrep. 

Heimevernet har siden opprettelsen i 1945 
og loven i 1946, hatt en særskilt rolle i Forsva
ret. Heimevernets egenart har vært uløselig 
knyttet til heimevernsloven med bestemmel
ser som knytter heimevernet til lokalsam
funnet og forsvar av heimtraktene. Egenarten 
består blant annet i egen lovhjemmel, knytning 
til lokalsamfunn, rådsstruktur, distriktsstruk
tur, øvings- og treningsmønster, begrepene 
heimtrakt og heimevernssoldat, og heime
vernets oppdrag. 

Bidraget til totalforsvarsberedskap ved 
ulykker og naturkatastrofer, fastslått i lov, har 
bidratt til å gi både Forsvaret og Heimevernet 
legitimitet. LO er bekymret at det fremlagte 
forslaget vil fragmentere særbestemmelsene 
om heimevernet og gjør det vanskelig å 
identifisere Heimevernet som institusjon og 
begrep. 

LO vil understreke at en sammenstilling av 
Heimevernet og forsvarsgrenene i en felles lov 
kan frata Heimevernet identitet og egenart. I 
ytterste konsekvens vil Heimevernet miste sin 
legitimitet som heimevern og reduseres til en 
landmakts kapasitet uten særpreg. Heimever
nets historie, tradisjon og kultur blir borte i lov

forslaget, og det bør vurderes om egennavnet 
«Heimevernet» skal videreføres. 

På bakgrunn av dette mener LO at særbe
stemmelsene for Heimevernet bør videreføres 
i en egen lov og med egne forskrifter fastsatt av 
Kongen. 

Bestemmelsene i Heimevernsloven som 
gjelder verneplikt og tjenesteplikt bør samord
nes med og samles i ny lov så langt det er hen
siktsmessig. Dersom det likevel besluttes å 
inkorporere særbestemmelser for Heimever
net i ny lov må særbestemmelsene for Heime
vernet samles i et eget kapittel i loven benevnt 
«Heimevernet». Dette vil bidra til å forenkle 
oversikten over bestemmelser som kun gjelder 
Heimevernet. I tillegg bør det utarbeides egen 
forskrift for Heimevernet som fastsettes av 
Kongen.» 

Landsrådet for Heimevernet har følgende 
merknad: 

«HV har gjennom heimevernsloven så langt 
stått på egne ben, men vil etter det nye lovfor
slaget være mer utsatt for strukturendringer. 
Dette er ikke behandlet i høringsnotatet. Uten 
en grundig drøfting bør det ikke legges opp til 
noen endring i forholdet mellom GIHV, Lands
rådet og Stortinget. Dersom det likevel beslut
tes å innarbeide særbestemmelsene for Heime
vernet i ny forsvarslov, mener Landsrådet sær
bestemmelsene for Heimevernet må samles i 
et eget kapittel i loven og benevnes Heimever
net. Dette vil bidra til å forenkle oversikten 
over bestemmelser som kun gjelder Heimever
net. I tillegg bør det utarbeides egen forskrift 
for Heimevernet som fastsettes av Kongen.» 

Norges Lotteforbund støtter Landsrådet for Heime
vernets uttalelse. 

Kvinners Frivillige Beredskap har følgende 
merknad: 

«KFB har forståelse for intensjonen med forsla
get til ny lov om vernepliktig tjeneste i Forsva
ret (Forsvarsloven), men uttrykker samtidig 
bekymring for at mye av egenarten ved Heime
vernet (HV) blir borte i lovforslaget. 

Vi hadde derfor helst sett at heimevern
loven ble videreført som en egen lov med en 
mer moderne form, alternativt at den står som 
et eget kapittel i den nye forsvarsloven. Dette 
ut i fra at heimevernloven regulerer, i motset
ning til forsvarspersonelloven og verneplikts
loven, organisatoriske og beredskapsmessige 
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forhold. Lovforslaget synes etter vår mening 
ikke å ivareta det som står i heimevernloven.» 

4.5 Departementets vurdering 

Departementet mener at en sammenslåing av alle 
fire lovene vil bidra til et mer helhetlig og foren
klet regelverk. Alle bestemmelser som regulerer 
verneplikten i Forsvaret, tjenesteplikten i Forsva
ret og fritak for verneplikten vil fremgå av en lov. 

LO, Landsrådet for Heimevernet, Norges Lotte
forbund og Kvinners Frivillige Beredskap støtter 
ikke en fullstendig sammenslåing med heime
vernloven. Disse mener at en sammenslåing blant 
annet vil svekke Heimevernets egenart og identi
tet. 

Departementet mener at dagens samfunns
situasjon og Heimevernets rolle og oppgaver i dag 
er forskjellig fra hvordan situasjonen var etter 
andre verdenskrig, da loven ble vedtatt. 

Heimevernet er en del av Forsvaret. Dette 
fremgår også i dag av heimevernloven § 1. Depar
tementet mener det er viktig at det etableres en 
helhetlig lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. 
En felles lov gir den enkelte borger mer forutsig
barhet ved at de på en enklere måte kan gjøre seg 
kjent med sine rettigheter og plikter. Departe
mentets vurdering er at en sammenslåing ikke vil 
svekke samarbeidet med sivilsamfunnet eller ha 
betydning for rekrutteringen til Heimevernet. Det 
vil fremgå av overskriften på de enkelte bestem
melsene om paragrafene bare gjelder for Heime
vernet. Heimevernets samarbeid med sivil
samfunnet gjennom råd, nemnder og utvalg vil nå 
fremgå av forsvarsloven. 

Heimevernets særskilte rolle når det gjelder 
samarbeidet med lokalsamfunnet og totalforsvaret 
fremgår i dag kun av heimevernloven §§ 2 og 13. 
Nærmere regler om organiseringen av Heime
vernet og Heimevernets bistand til det sivile er 
dag regulert i heimevernforskriften og bistands
instruksen. Innholdet i heimevernloven §§ 2 og 13 
videreføres i ny lov. 

NTNU og Oxford Researchs kartlegging av 
lovene viser at det er svært få som bruker lovene 
og at få har kjennskap til innholdet i lovene. En 
innlemmelse av heimevernloven vil gjøre Heime
vernet mer synlig for samfunnet, enn i dag med en 
egen lov. Departementet kan ikke se at Heime
vernet vil miste identiteten eller sin egenart ved at 
heimevernloven innlemmes i en felles lov om ver
neplikt og tjeneste i Forsvaret. 

Målsettingen for overføring av vernepliktige 
til Heimevernet er årlig ca. 4 500. Verneplikten 
varer som hovedregel fra han eller hun er 19 til 44 
år. For den enkelte er det viktig å ha et helhetlig 
regelverk å forholde seg til. Hvis heimevernloven 
videreføres som egen lov, mener departementet at 
formålet med å forenkle og gjøre regelverket mer 
tilgjengelig ikke oppnås. 

Departementet har ikke foreslått å ha et eget 
kapittel som regulerer særbestemmelser for 
Heimevernet. Årsaken til dette er at det er svært 
få rene særbestemmelser for Heimevernet som 
ville vært naturlig å plassere i et eget kapittel. Det 
er ikke hensiktsmessig å ha et eget kapittel med 
så få bestemmelser. Det fremgår av overskriften 
til den enkelte paragraf, hvis paragrafen kun gjel
der for Heimevernet. 
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5 Generelt om lovens oppbygging og innhold
 

Departementet har i forslaget til ny lov lagt vekt 
på å oppdatere loven i samsvar med nåtidens lov
teknikk, og ivareta høringsinnspillene og fun
nene fra NTNU, Oxford Research og Opinion AS. 
Departementet har slått sammen fire lover til én 
og redusert antall paragrafer betraktelig. Stam
mespråk er erstattet med et enklere og mer til
gjengelig språk. For at regelverket skal være 
enklere å forstå, har departementet avbyråkra
tisert språket og gjort jusspråket mer folkelig. 
Vanskelige begreper er forsøkt erstattet eller for
klart. 

Tre av lovene ble første gang vedtatt for over 
femti år siden. Vernepliktsloven og heimevern
loven er utarbeidet i etterkrigstiden. Samfunnet 
og lovteknikken har utviklet seg siden lovene ble 
vedtatt. Departementet har derfor sett særlig på 
hva som bør reguleres i lov og forholdet til blant 
annet Grunnlovens bestemmelser som regulerer 
maktfordelingen mellom Stortinget, Kongen, 
departementet og Forsvaret. Videre er det fore
tatt en vurdering av hvilke bestemmelser som 
bør stå i loven og hvilke som bør reguleres i for
skrift. Departementet foreslår at loven skal regu
lere og klargjøre de inngripende pliktene og ret
tighetene som følger av dagens regelverk og 
oppdatere loven til dagens organisering av For
svaret. 

Enkelte bestemmelser mener departementet 
at det ikke lenger er behov for å videreføre. Dette 
gjelder 
–	 vernepliktsloven § 14 om deltakelse i skyte

øvelser for vernepliktige 
–	 vernepliktsloven § 45 om avmønstring 
–	 vernepliktloven § 47 om kommuners plikt til å 

stille lokaler til rådighet 
–	 heimevernloven § 27 om plikt til å utføre tje

neste med egne klær og sko 
–	 heimevernloven § 28 om godtgjøring til heime

vernsoldater 
–	 heimevernloven § 30 om beskyttelse mot opp

sigelse fra stilling på grunn av tjenesten 
–	 militærnekterloven § 3 første og andre ledd om 

avgjørelse uten at det er fremmet søknad 
–	 militærnekterloven kapittel 4 om reaksjons

midler i forbindelse med sivil tjeneste 

Heimevernloven § 30 er etter departementets syn 
dekket av arbeidsmiljøloven og det er derfor ikke 
nødvendig å videreføre den i denne loven. 

Departementet foreslår at loven skal hete lov 
om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvars
loven). Selv om «forsvarsloven» kan assosieres 
med organisering og regulering av Forsvaret, 
mener departementet at det vil være like naturlig 
for allmenheten at bestemmelser om verneplikt 
og tjeneste finnes i «forsvarsloven». 

Formålet med strukturen i lovforslaget er at 
loven skal være logisk og systematisk, med klare 
og informative overskrifter. Utgangpunktet for 
den valgte strukturen har vært tidsløpet for tje
neste i Forsvaret. I kapittel 1 presenterer departe
mentet hva loven gjelder og hvem loven gjelder 
for. Loven regulerer verneplikten, hvem som har 
en tjenesteplikt i Forsvaret og omfanget av tjenes
teplikten. Tjenesteplikt i Forsvaret kan man få på 
grunnlag av verneplikt eller ved inngått kontrakt 
med Forsvaret. Loven gjelder også sivilt tilsatte i 
Forsvarsdepartementet og underliggende etater 
der dette er særskilt bestemt. 

Verneplikten ligger til grunn for tjeneste i For
svaret og er derfor presentert tidlig i loven. Det før
ste møtet med Forsvaret er gjennom innkalling til 
sesjon. Kapittel 2 omfatter rammene for verneplik
ten og bestemmelser om hvem som blir verneplik
tige. Når en person har vært gjennom sesjon og blir 
kjent skikket til tjeneste får vedkommende en tje
nesteplikt i Forsvaret. Bestemmelser som gjelder 
tjenesteplikten for vernepliktige og personer som 
har inngått kontrakt om tjenesteplikt følger derfor 
som kapittel 3. Bestemmelsene i dette kapitelet er i 
hovedsak videreføring av bestemmelser fra verne
pliktsloven og heimevernloven. Departementet har 
videre funnet det naturlig å plassere bestemmel
sene om fritak fra verneplikten på grunn av overbe
visningsgrunner, som kapittel 4. Alle bestemmel
sene i dette kapittelet er hentet fra militærnekter
loven. Videre følger bestemmelser fra forsvarsper
sonelloven om militært tilsatte og tjeneste i interna
sjonale operasjoner som kapittel 5 og 6. 

Avslutningsvis i kapittel 7 har vi samlet ulike 
bestemmelser som er felles for alle personkret
sene som er omfattet av loven eller som er av 
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administrativ karakter. Til slutt følger et kapittel 
om refselse og staff og et kapittel om ikrafttre
delse og gjennomføring. 

Forslaget er i utgangpunktet en videreføring 
av gjeldende rett. Departementet har imidlertid 
foreslått en utvidelse av retten til å innhente opp
lysninger, opplysningsplikten og at vandelsvurde

ringene også skal inneholde opplysninger om 
straffesaker som er under behandling. Der det 
foreslås materielle endringer eller å flytte kompe
tanse fra Stortinget til Kongen eller fra Kongen til 
departementet, så fremgår dette av omtalen av 
bestemmelsen og av særmerknadene. 



 
24 Prop. 102 L 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

  
 
 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

  

 

 

  
 

 

 
 

 

 
   

 

  

 

 

6 Innledende bestemmelser
 

6.1 Formål og virkeområde 

6.1.1 Gjeldende rett 

Formål 

Vernepliktsloven, heimevernloven og militærnek
terloven inneholder ingen klare formålsbestem
melser. Vernepliktsloven § 1, som fastslår lovens 
generelle anvendelsesområde, gjelder verneplikt i 
det militære forsvar, med unntak av Heimevernet. 
Loven gir bestemmelser om den allmenne verne
plikten i Forsvaret som følger av Grunnloven 
§ 119. Heimevernloven § 1 fastslår at Heimever
net er en del av det militære forsvar, og skal for
trinnsvis delta i vernet av heimtrakten. 

Formålet med militærnekterloven kan utledes 
av § 1. Formålet er å gi vernepliktige fritak for tje
neste i Forsvaret når tjenesten kommer i konflikt 
med deres alvorlige overbevisning. 

Forsvarspersonelloven har en egen formålsbe
stemmelse i § 1 som sier at loven skal legge til rette 
for en hensiktsmessig anvendelse av Forsvarets 
personellressurser for å sikre gjennomføringen av 
Forsvarets oppgaver nasjonalt og internasjonalt. I 
§ 1 andre ledd synliggjøres Forsvarets ansvar over-
for personell som deltar i internasjonale operasjo
ner og deres rettigheter. Andre ledd kom inn i for
målsbestemmelsen i 2010, jf. Ot.prp. nr. 67 (2008– 
2009) om lov om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om 
personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til 
veteraner etter internasjonale operasjoner). For
målsbestemmelsen tydeliggjør Forsvarets ansvar 
overfor personell som deltar i internasjonale opera
sjoner slik at personellet blir godt ivaretatt både før, 
under og etter deltakelsen. Videre tydeliggjør 
bestemmelsen at Forsvaret også har et oppføl
gingsansvar ovenfor personellets pårørende. 

Virkeområde 

Lovene har heller ingen bestemmelser om geo
grafisk virkeområde. Det betyr at det er straffe
lovens bestemmelser som regulerer hvor en 
handling må være foretatt for å kunne straffes. 

Vernepliktsloven regulerer verneplikten i det 
militære forsvar, unntatt Heimevernet. Heime

vernloven § 1 fastslår at Heimevernet er en del av 
det militære forsvar og skal fortrinnsvis benyttes 
til å delta i vernet av heimtrakten. Det fremgår 
videre av heimevernloven § 3 at Heimevernet 
består av pliktige og frivillige. Begrepet «heime
vernsmann» ble gjennom behandling av Ot.prp. 
nr. 10 (1994–95) endret til «heimevernssoldat». 
For øvrig er heimevernloven § 3 ikke forandret 
siden 1953. Militærnekterloven gjelder fritak fra 
tjeneste i Forsvaret som følge av sterke overbevis
ningsgrunner, se § 1. 

Forsvarspersonelloven regulerer forvaltnin
gen av militært personell, herunder tilsettingsvil
kår og bestemmelser knyttet til tjeneste i interna
sjonale operasjoner. Forsvarspersonelloven gjel
der også for sivilt tilsatt personell i Forsvarsdepar
tementet og underliggende etater der dette 
uttrykkelig fremgår. Hvem som er vernepliktig 
følger av vernepliktsloven § 3. 

Plikten til å gjøre tjeneste i Forsvaret i fred, 
krig og når krig truer følger av vernepliktsloven 
§§ 5, 7, 8, 9 og 15, heimevernloven §§ 4, 8, 13, 14 
og 15 og forsvarspersonelloven §§ 4, 7, 11 og 12. 
Tjenesteplikten inntrer som følge av verneplikt 
etter vernepliktsloven § 3, eller som følge av frivil
lig tjeneste eller utdanning i Forsvaret etter §§ 4 
og 50 a. Også tilsatt militært personell har tjenes
teplikt etter vernepliktsloven dersom ikke annet 
følger av ansettelsesvilkårene, jf. vernepliktsloven 
§ 8 første ledd. Tjenesteplikten for militært tilsatte 
innebærer også en plikt til å la seg disponere til 
stilling i Norge og utlandet, samtidig som de er 
underlagt en disponeringsplikt til å gjøre tjeneste i 
internasjonale operasjoner. Forsvarspersonel
loven § 7 første ledd hjemler en generell dispone
ringsplikt. Etter denne plikter alle militært tilsatte 
å la seg disponere til stilling i Norge og i utlandet i 
samsvar med Forsvarets behov. Det er arbeids
giver som skal vurdere behovet for disponering, 
og bestemmelsen anses som et utslag av arbeids
givers styringsrett. 

Ved krigstjeneste pålegger vernepliktsloven 
§ 6 enhver som tjenestegjør ved avdeling utenfor 
riket eller på tokt, å bli stående i sitt oppbud inntil 
vedkommende kan erstattes av en annen. Bestem
melsen ble gjort kjønnsnøytral i forbindelse med 
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innføringen av allmenn verneplikt, jf. Prop. 122 L 
(2013–2014), men har ellers stått uendret siden 
1953. I vernepliktsloven § 7 første ledd står det at 
enhver, på visse vilkår, er forpliktet til å overta den 
tjenestestillingen i Forsvaret som vedkommende 
blir beordret til, og utføre pålagt tjeneste. Det gis 
også bestemmelser om plikten til å motta høyere 
grad og å gjennomgå nødvendig utdanning, jf. ver
nepliktsloven § 7 andre ledd. Tilsvarende bestem
melser finnes i heimevernloven § 8. Ingen kan 
mot sin vilje beordres til tjeneste i lavere grad enn 
det vedkommende er skikket, tilsatt eller utnevnt 
til, hvis ikke særlige forhold i krig gjør slik beor
dring nødvendig. Vernepliktsloven § 7 første og 
andre ledd har blitt endret for å oppnå mer presis 
terminologi, jf. Ot.prp. nr. 62 (1989–90) og gjort 
kjønnsnøytral i forbindelse med innføring av all
menn verneplikt, jf. Prop. 122 L (2013–2014). 

Tjenesteplikt etter vernepliktsloven har også 
sivilt tilsatte i Forsvaret uten verneplikt, som gjen
nom sin tilsettingskontrakt har samtykket til at de 
skal fortsette i stillingen med sivilstatus ved styr
keoppbygging (mobilisering) og krig. Tjeneste
plikten omfatter også personer som ikke har 
alminnelig verneplikt etter vernepliktslovens 
bestemmelser, men som frivillig har inngått kon
trakt om tjenesteplikt og styrkedisponering. Dette 
omfatter blant annet kvinner født før 1. januar 
1997, som gjennomfører eller har gjennomført før
stegangstjeneste eller utdanning i Forsvaret. Tje
nesteplikt i Forsvaret har også de som frivillig 
skriver kontrakt om beredskap med Forsvaret. 

Tjenesteplikt i Heimevernet har alle verneplik
tige som forutsettes ikke kalt inn til annen mili
tærtjeneste, vernepliktsfrie i vernepliktig alder og 
eldre til og med det året de fyller 55, så lenge de 
er kjent dyktige til heimevernstjeneste og ikke er 
eller ville vært fri for verneplikt på grunn av stats
borgerlige forhold. Tjenesteplikt i Heimevernet 
har også de som frivillig skriver kontrakt om slik 
tjeneste. 

6.1.2 Høringsnotatet 

I høringsforslaget foreslo departementet en gene
rell formålsbestemmelse i § 1 som favner essen
sen av alle de fire lovene. Det fremgår av 
høringsnotatet at: 

«Vi foreslår at det overordnede formålet med 
den nye loven er å sikre Forsvarets operative 
evne gjennom allmenn verneplikt og tjeneste
plikt i Forsvaret. Loven skal også sikre Forsva
ret egnet personell, slik at Forsvaret kan gjen
nomføre sine oppgaver nasjonalt og internasjo

nalt. Forslaget er i samsvar med dagens 
formålsbestemmelse i vernepliktforskriften 
§ 1-1 og forsvarspersonelloven § 1 første ledd. 

Hensikten er å tydeliggjøre at Forsvaret 
skal få tilgang til det personellet det har behov 
for. Ordlyden viser samtidig til at det ikke er en 
rettighet å få tjenestegjøre i Forsvaret, men at 
det påligger Forsvaret å tilegne seg og benytte 
seg av det personellet som Forsvaret selv anser 
som egnet. Videre foreslår vi at loven skal bidra 
til Forsvarets operative evne gjennom en all
menn verneplikt. I det ligger at Forsvaret for
valter personellressursene på den måten som i 
størst mulig grad bidrar til å løse Forsvarets 
oppgaver. Dette står i sammenheng med den 
videreførte formålsbestemmelsen i forsvars
personelloven § 1 første ledd, hvor det presise
res at Forsvaret skal legge til rette for at perso
nellressursene brukes på en hensiktsmessig 
måte, slik at Forsvarets nasjonale og interna
sjonale oppgaver kan gjennomføres. 

Forsvarspersonelloven § 1 første ledd er 
videreført i nytt andre ledd. Vi foreslår at for
svarspersonelloven § 1 andre ledd blir flyttet til 
forslag til § 55 om rett til oppfølging for perso
nell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i 
internasjonale operasjoner, […]» 

Departementet foreslo i høringsforslaget at lovens 
virkeområde skal fremgå av § 2. Bestemmelsen 
ble omtalt slik i høringsnotatet: 

«Loven gjelder tjenesteplikt i Forsvaret og ret
tigheter og plikter knyttet til den. Siden tjenes
teplikten står sentralt i loven, har departemen
tet innledningsvis presisert hvem som har en 
slik plikt. Alle som har verneplikt og alle som 
har inngått kontrakt om tjeneste med Forsva
ret, har tjenesteplikt. Begrepene verneplikt og 
tjenesteplikt blir noen ganger mistolket. Mange 
har også ulik forståelse av begrepenes innhold. 
Vernepliktig blir ofte forbundet med de som er 
inne til førstegangstjeneste. Førstegangs
tjenesten er kun en del av den tjenesten du kan 
bli pålagt som vernepliktig. Departementet har 
i forslag til § 2 andre og tredje ledd derfor fore
slått å definere begrepene nærmere. 

Verneplikten er norske statsborgeres plikt i 
fred og i krig til å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis 
Forsvaret finner dem skikket til tjeneste. Siden 
skikkethet er en forutsetning for å være verne
pliktig, har departementet funnet det nødvendig 
å nevne også her i tillegg til i forslag til § 6 om 
hvem som har verneplikt. Skikket til tjeneste er 
det samme som at man er kjent tjenestedyktig. 
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Vurderingen av hvem som er skikket til tje
neste følger av forslag til § 10. Tjenesteplikten 
er plikten til i fred og krig å utføre de opp
gavene som Forsvaret tildeler, i den stillingen 
og på det stedet Forsvaret bestemmer. 

Tjenesteplikt i Forsvaret for vernepliktige 
omfatter den plikten som følger av verne
pliktsloven og heimevernloven. Denne tjenes
teplikten omfatter plikten til i fredstid å gjen
nomgå nødvendig militær utdanning og tre
ning for nasjonal beredskap. Tjenesteplikten 
omfatter også den plikten som følger av frivillig 
kontrakt eller samtykke til styrkedisponering i 
Forsvarets styrkestruktur.» 

Departementet foreslo i høringsnotatet at bestem
melsene om tjenesteplikt i gjeldende rett samles i 
§ 2, som beskriver hva plikten til å gjøre tjeneste i 
Forsvaret i fred, krig og når krig truer innbefatter. 
Forslaget innebærer omformuleringer av gjel
dende rett, men fører ikke til materielle endringer. 

I siste ledd i § 2 foreslo departementet å presi
sere at loven regulerer tjenesteplikten for sivilt til
satte i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater når dette er fastsatt i loven. 

6.1.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har bemerket til § 1 at det i formålsbe
stemmelsen bør presiseres nærmere at formålet 
også er å ivareta personell om tjenestegjør i For
svaret. Norges Offisersforbund og LO mener også 
at § 1 bør inneholde en formulering om å regulere 
og sikre rettigheter til vernepliktige og ansatte. 

Forsvaret mener at det bør fremgå av § 2 at 
verneplikten også omfatter utenlandske statsbor
gere, de har uttalt: 

«I andre ledd står det at verneplikten er norske 
statsborgeres plikt til i fred og krig å gjøre tje
neste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem 
skikket til tjeneste. I forslagets § 6 om hvem 
som har verneplikt, står det at utenlandske 
statsborgere som har en fast tilknytning til 
Norge, kan bli pålagt verneplikt hvis ikke 
avtale med landet de er statsborgere av, er til 
hinder for det. § 2 er å betrakte som en hoved
regel for hvem og hva verneplikten innebærer, 
mens § 6 gir presiseringer og unntak. § 2 bør 
også omfatte utenlandske statsborgere som 
har en fast tilknytning til Norge. Andre ledd 
bør endres i samsvar med dette. Nytt andre 
ledd bør lyde: Verneplikten er norske statsbor
geres plikt til i fred og krig å gjøre tjeneste i 
Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til 

tjeneste. Denne plikten gjelder også for uten
landske statsborgere som har en fast tilknyt
ning til Norge.» 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
mener det er positivt at det blir ryddet i begreps
bruken. Direktorat har merknader til høringsfor
slagets §§ 1 og 2 og begrepene «verneplikt» og 
«tjenesteplikt»: 

«Det er en betydelig fordel at det ryddes i 
begrepsbruken, og at ny lov er klar og tydelig 
når begrepene «verneplikt» og «tjeneste i For
svaret» brukes. 

Vi antar at med begrepet «verneplikt» 
menes plikten til å stille opp til tjeneste for For
svaret, mens en med begrepet «tjenesteplikt i 
Forsvaret» mener plikten til å utføre spesifikke 
oppgaver. Isolert sett utgjør dette en forbe
dring av gjeldende lover, men siden det finnes 
flere statlige plikttjenester som pålegges med 
hjemmel i lov (for eksempel tjeneste i Sivilfor
svaret), og som har en så nær tilknytning til 
Forsvaret, blant annet gjennom egen hjemmel 
for overføring av personell, se lovens § 15, 
mener vi det er en bedre løsning at det innled
ningsvis i loven inntas en legaldefinisjon hvor f. 
eks. begrepene «allmenn verneplikt», «verne
plikt» og «tjeneste i Forsvaret» omtales. På den 
måten kan lovgiver formulere konkrete 
bestemmelser vi mener gir et klarere budskap 
som ikke kan misforstås. 

Subsidiært anmodes om at begrepene «all
menn verneplikt», «verneplikt» og «tjeneste i 
Forsvaret» kommenteres nærmere i forarbei
dene til ny lov. Det samme gjelder koblingen 
mellom Forsvaret, Heimevernet og Sivilfor
svaret.» 

[…] 
«I forlengelse av lovens § 1 første ledd, hvor 

begrepet «allmenn verneplikt» er brukt, reises 
spørsmål om forståelsen av § 2 første ledd 
annet pkt., som også underbygger vårt ønske 
om en legaldefinisjon jf. det som ovenfor er 
nevnt: 

§ 2 første ledd annet pkt.: «Alle som har 
verneplikt, og alle som har inngått kontrakt om 
tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt». 

Fra vår side reises spørsmål om det bør pre
siseres at …alle som har verneplikt kan pålegges 
tjenesteplikt i Forsvaret.» 

Norges Offisersforbund og LO mener lovens anven
delsesområdet for militær personell er uklart. LO 
har uttalt til § 2: 
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«Dagens fpl inneholder følgende formulering; 
«Loven gjelder for tilsatt militært personell i For
svarsdepartementet med underliggende etater, 
når ikke annet er fastsatt i eller i medhold av 
denne lov». Hvor det slåes fast at loven gjelder 
militær tilsatte i alle etater under FD. I det nye 
forslaget er tilsvarende bestemmelse tatt inn 
for sivilt personell. Samtidig later de til at for
muleringen for militært tilsatte er «falt ut». Det 
fremstår derfor som nødvendig å presisere at 
loven fremdeles skal gjelde for alle militært til
satte i alle etater under FD.» 

LO mener også at «Forslagets § 2 første punktum 
kan misforstås med hensyn på tjenesteplikt for 
HVU (inngått kontrakt). 

Befalets Fellesorganisasjon mener tredje ledd i 
høringsforslagets § 2 må avgrenses til å gjelde 
verneplikten og de stiller spørsmål til fjerde ledd 
om hva som gjelder for de andre i forsvarssekto
ren. 

6.1.4 Departementets vurdering 

Departementet er enig med Forsvaret, LO og Nor
ges Offisersforbund i at formålsbestemmelsen også 
bør synliggjøre at loven skal ivareta rettighetene 
til de vernepliktige og de tjenestepliktige. Ved å ta 
inn dette i formålsbestemmelsen mener departe
mentet det vil være hensiktsmessig å oppstille for
målsbestemmelsen i en punktliste. 

I høringsnotatet foreslo departementet å 
bruke «personell» i § 1 første ledd. Personell 
benyttes ikke i resten av loven. På bakgrunn av 
innspill fra Forsvaret til høringsforslagets § 3 fore
slår departementet å endre dette til «bemanning» 
for å unngå tolkningstvil om hvilke grupper det 
her siktes til. 

Departementet har heller ikke videreført «for
svarspersonell». Praksis har vist at det har vært 
tvil om for eksempel vernepliktige er omfattet av 
begrepet forsvarspersonell. 

Departementet er enig med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap om at det er viktig 
med en klar begrepsbruk og en forståelse av tje
nesteplikten som følger av ulike lover. Denne 
loven regulerer verneplikt og tjenesteplikt i For
svaret. Vi mener det ikke er nødvendig å definere 
«allmenn verneplikt» i denne loven. Den allmenne 
verneplikten følger av Grunnloven § 119 (tidligere 
§ 109). Bestemmelsen lyder: 

«Enhver statens borger er i alminnelighet like 
forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedre
land, uten hensyn til fødsel eller formue. 

Anvendelsen av denne grunnsetning og de 
begrensninger den bør ha, bestemmes ved 
lov.» 

Bestemmelsen pålegger enhver borger en verne
plikt. Det følger også av bestemmelsen at skal bor
gerne pålegges en verneplikt skal dette fastsettes 
i lov. I NOU 1979: 51 (vedlegg 3 s. 329 flg.) frem
går det at det ikke kan være noen tvil om at bak
grunnen for Grunnlovens § 109 var den militære 
verneplikten, men at grunnloven ikke er til hinder 
for at lovgiver pålegger borgerne en annen form 
for samfunnstjeneste. Verneplikten i Forsvaret er i 
dag hjemlet i vernepliktsloven og det gis også 
bestemmelser om verneplikten i heimevernloven. 
Etter sivilbeskyttelsesloven kan kvinner og menn 
mellom 18 og 55 år også pålegges en tjenesteplikt 
i Sivilforsvaret. 

Heimevernet er en del av Forsvaret. Der det er 
særskilte regler som gjelder for Heimevernet, 
fremgår dette uttrykkelig av loven. Forsvaret og 
Sivilforsvaret er en del av totalforsvaret som er et 
gjensidig sivil-militært samarbeid. Forsvarets 
bistand til sivile myndigheter reguleres i politi
loven § 27 a og instruks 22. juni 2012 nr. 581 om 
Forsvarets bistand til politiet. Heimevernet har i 
dag en særskilt hjemmel etter heimevernloven 
§ 13. Denne videreføres i forslaget til § 17 fjerde 
ledd siste punktum. Forsvarets rolle ovenfor Sivil
forsvaret, etter denne loven, er begrenset til over
føring av vernepliktige til Sivilforsvaret. Dette er 
vernepliktige som ikke kalles inn til tjeneste i For
svaret etter sesjon. 

Forsvaret mener det bør fremgå av § 2 at også 
utenlandske statsborgere kan pålegges verneplikt 
i Norge. Det er få utenlandske statsborgere som 
kalles inn på bakgrunn av verneplikten, men uten
landske statsborgere kan pålegges verneplikt. En 
utenlandsk statsborger må i dag søke om å få 
gjøre tjeneste og bli pålagt verneplikt, jf. verne
pliktforskriften § 2-5. Det er derfor presisert i § 2 
andre ledd at både norske og utenlandske stats
borgere kan pålegges verneplikt med de begren
singer som følger av vilkårene for å bli verneplik
tig i forslaget til § 6. 

Departementet ser videre ikke behovet for å 
definere vernepliktig eller tjenestepliktig i loven. 
Hvem som er vernepliktig fremgår av forslaget til 
§§ 2 og 6. Flere høringsinstanser har stilt spørs
mål ved om militært tilsatte er omfattet av § 2. En 
plikt til å gjøre tjeneste i Forsvaret kan en person 
pålegges enten fordi han eller hun er vernepliktig 
eller de inngår en kontrakt med Forsvaret om tje
neste. I dag kan det inngås kontrakt om tjeneste i 
internasjonale operasjoner, i Heimevernet, ved 
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beredskapskontrakt og kvinner som ikke har ver
neplikt kan inngå kontrakt om styrkedispone
rings- og tjenesteplikt. Selv om militært tilsatte er 
omfattet av «inngå kontrakt om tjeneste med For
svaret» foreslår departementet at dette fremgår 
uttrykkelig i lovteksten. Departementet presise
rer dette i forslaget til § 2 første ledd andre punk-
tum og i forslaget til § 3 bokstav b. 

Departementet bemerker samtidig at ungdom 
over 16 år kan inngå kontrakt om deltakelse i 
Heimevernsungdommen. Dette er ikke en kon
trakt om tjenesteplikt. Ingen kan pålegges verne
plikt eller en tjenesteplikt før de er 18 år, jf. forsla
get til § 4. Loven har imidlertid en bestemmelse 
for når ungdom kan bli med i Heimevernsung
dommen i forslaget til § 24 første ledd. 

De fleste bestemmelsene i loven gjelder kun 
for vernepliktige og tjenestepliktige i Forsvaret. 
Departementet har derfor valgt å si det uttrykke
lig i de konkrete bestemmelsene som også skal 
gjelde for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og 
underliggende etater. Dette fremgår av forslaget 
til § 2 fjerde ledd. «Forsvarssektoren» brukes som 
samlebetegnelse for Forsvarsdepartementet og 
underliggende etater. 

6.2 Definisjoner 

6.2.1 Gjeldende rett 

Vernepliktsloven, heimevernloven og militær
nekterloven inneholder ingen egne definisjonsbe
stemmelser. Forsvarspersonelloven § 3 definerer 
de sentrale personellkategoriene i Forsvaret. Med 
militært tilsatte menes offiserer, befal, grenaderer 
og konstabler som er tilsatt i Forsvaret. Med for
svarspersonell menes vernepliktige, militært til
satte og sivilt tilsatt personell i Forsvarsdeparte
mentet og underliggende etater. Bestemmelsen 
inneholder også en egen definisjon av internasjo
nale operasjoner, som innholdsmessig er en vide
reføring av definisjonen i lov 23. februar 1996 nr. 9 
om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjo
ner, men med en språklig endring som i større 
grad samsvarer med begrepsbruken i NATO og 
internasjonalt, jf. Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). 

6.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å defi
nere militært tilsatte, internasjonale operasjoner 
og styrkeoppbygging. Departementet foreslo å 
definere «styrkeoppbygging» i høringsforslaget 
§ 3a. Bestemmelsen ble i høringsnotatet beskre
vet slik: 

«Styrkeoppbygging er klargjøring og aktivering 
av militære styrker. Definisjonen er i samsvar 
med bruken av begrepet i Forsvaret i dag. 
Begrepet erstatter dagens begrep «satt på krigs
fot», jf. vernepliktsloven § 4 fjerde ledd, § 9 num
mer 2 bokstav c, § 15 første ledd og § 17 første 
ledd og heimevernloven § 6 første ledd.» 

Departementet foreslo å videreføre definisjonen i 
forsvarspersonelloven § 3 første ledd om militært 
tilsatte i høringsforslaget § 3 bokstav b med 
enkelte språklige endringer. Departementet fore
slo også å videreføre definisjonen av «internasjo
nale operasjoner» i forsvarspersonelloven § 3 
tredje ledd. Innholdet i definisjonen ble nærmere 
beskrevet slik i høringsnotatet: 

«Departementet foreslår at definisjonen av 
internasjonale operasjoner i forsvarspersonel
loven § 3 videreføres med mindre språklige 
endringer, som ikke har til hensikt å medføre 
materielle endringer. 

Hva som ligger i begrepet internasjonal 
operasjon fremgår av Ot.prp. nr. 60 (2003– 
2004). Definisjonen av internasjonale operasjo
ner er innholdsmessig en videreføring av defi
nisjonen i tidligere lov 23. februar 1996 nr. 9 om 
tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjo
ner, men med en terminologi som i større grad 
samsvarer med begrepsbruken i NATO og 
internasjonalt. For øvrig vises det til Ot.prp. nr. 
56 (1994–95), jf. Innst.O. nr. 33 (1995–1996) 
Innstilling fra forsvarskomiteen om lov om tje
nestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. 
Her fremgår det at Norges deltakelse i inter
nasjonale militære operasjoner kan deles i to 
hovedgrupper; såkalte artikkel 5-operasjoner 
og internasjonale operasjoner. 

Artikkel 5-operasjoner er militære operasjo
ner i utlandet der den norske beslutningen om 
å delta begrunnes med Atlanterhavspaktens 
(Traktat for det nordatlantiske område) artik
kel 5. Artikkel 5-operasjoner er kollektivt selv
forsvar mot et væpnet angrep mot NATO-state
nes territorium, eller militære styrker som 
befinner seg i et nærmere definert område, jf. 
Atlanterhavspakten artikkel 6. Andre interna
sjonale operasjoner er militære operasjoner i 
utlandet der den norske beslutningen om å 
delta ikke begrunnes med Atlanterhavspakten 
artikkel 5. 

I tillegg til deltakelse i internasjonale mili
tære operasjoner innehar norsk personell stil
linger ved internasjonale militære hovedkvar
terer og staber. 
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Det er i dag en generell hjemmel i verne
pliktsloven § 2 til å beordre personell til å tje
nestegjøre, der hvor politiske myndigheter 
finner det nødvendig med militær innsats. 
Bestemmelsen er i praksis tolket innskren
kende slik at den kun gjelder tjenestegjøring i 
Norge eller tjenestegjøring i utlandet som 
følge av våre internasjonale forpliktelser. Der
som det fattes en avgjørelse som innebærer 
en aktivering av Atlanterhavspaktens artikkel 
5 vil vernepliktsloven § 2 komme til anven
delse. Tjenesteplikten er imidlertid ikke 
begrenset til NATOs geografiske område. Det 
følger videre av vernepliktsloven § 7 at 
«enhver vernepliktig er forpliktet til å overta 
den tjenestestilling i Forsvaret som han blir 
beordret til, og utføre den tjeneste som blir 
pålagt ham». I medhold av disse bestemmel
sene vil norske borgere ha en plikt til å møte, 
og til å gjennomføre den tjeneste som norske 
politiske myndigheter finner nødvendig. 
Dette gjelder uansett hvor i verden denne tje
nesten finner sted.» 

[…] 
Det fremgår videre i de tidligere forarbei

dene at begrepet internasjonale operasjoner i 
utgangspunktet omfatter enhver militæropera
sjon i utlandet som godkjennes av norske poli
tiske myndigheter. Lovens anvendelse begren
ses på tre måter. For det første vil loven vike for 
tjeneste pålagt i medhold av vernepliktsloven. 
Loven avgrenses mot tjenestegjøring som 
dreier seg om å forsvare Norge eller våre 
NATO-allierte. For det andre avgrenses loven 
mot annen tjeneste i utlandet, eksempelvis del
takelse i militære øvelser. For det tredje gjelder 
loven bare operasjoner som krever bruk av 
militære styrker. 

[…] 
Etter departementets oppfatning er kjer

nen i en internasjonal operasjon bruk av mili
tære styrker i utlandet for å skape, bevare 
eller gjenopprette fred og stabilitet. Ordene 
«fred og stabilitet» er valgt for å favne bredt, 
og beskrive de forskjellige typer internasjo
nale operasjoner som Forsvaret opererer 
innenfor. 

Det ble presisert under behandlingen av 
tidligere lov om tjenestegjøring i internasjo
nale fredsoperasjoner at loven ikke oppstilte 
vilkår om at operasjonen skal ha et bestemt 
mandat fra, eller må foregå i regi av, bestemte 
internasjonale organisasjoner som for eksem
pel FN, OSSE eller EU. Dette ble begrunnet 
med at norske politiske myndigheter til 

enhver tid må stå fritt til å avgjøre hvorvidt 
norske styrker skal delta i en bestemt opera
sjon. Det samme vil dermed gjelde for forstå
elsen av begrepet internasjonale operasjoner i 
forsvarsloven. 

Departementet vil fremheve at loven ikke 
skal regulere i hvilke tilfeller norske styrker 
skal settes inn i utlandet. Dagens forsvarsper
sonellov gjelder personellets rettigheter og 
plikter i tilfeller hvor kompetente norske 
myndigheter har besluttet at norske styrker 
skal settes inn.» 

6.2.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret etterlyser generelt en klargjøring av 
hvem de ulike bestemmelsene i loven omfatter og 
Forsvaret har følgende merknad til begrepsbruk 
og høringsforslagets § 3 bokstav b og c: 

«I forslaget innføres det nye betegnelser. 
Blant annet foreslås det at begrepet militært 
personell skal endres til militært tilsatt og 
brukes om offiserer, befal, grenaderer og kon
stabler, mens begrepet vernepliktig ikke skal 
være omfattet av et samlebegrep. I tillegg bru
kes begrepet personer flere steder i forslaget 
(kap. 6) uten at dette er nærmere definert. FD 
bør vurdere å bruke begrepet personell som 
et overordnet begrep om alle som gjør tje
neste i Forsvaret. Det vil si at militært tilsatte 
og vernepliktige samlet betegnes som perso
nell. I stedet benyttes begrepet personer i for
slaget (kap.6), uten at dette er nærmere defi
nert. Dette fungerer ikke alltid så godt, for 
eksempel i forslag til ny § 50 om personer som 
ikke kan beordres. Her hadde det vært bedre 
å bruke begrepet personell for å synliggjøre at 
man fortsatt snakker om mennesker med til
knytning til Forsvaret. Videre i § 52 fremgår 
det at personer som ikke kan beordres kan 
søke fritak. Av § 49 fremgår det at det er 
snakk om militært tilsatte. FD bes vurdere om 
begrepet personell er mer dekkende. I lovfor
slaget foreslås en justering av definisjonen av 
internasjonal operasjon. Hensikten er ikke å 
innføre noen materielle endringer, kun å klar
gjøre og samkjøre med begrepsbruken inter
nasjonalt. FST vil påpeke at fordi oppfølgings
plikt kun utløses for dem som er i en interna
sjonal operasjon, er det viktig at dette 
begrepet er klart og forutsigbart definert. 
Forsvaret knytter retten til oppfølging opp til 
de som tjenestegjør under OPL/I. Er perso
nellet under OPL/I, så utløses retten til opp
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følging og medaljer. Det finnes eksempler på 
type tjenestegjøring utenfor Norge som frem
står like i form og oppdrag, men og hvor den 
ene er definert som intops/OPL/I og den 
andre ikke. For eksempel er Triton som pågår 
nå i Middelhavet en intops, mens oppdraget til 
minerydderne i Østersjøen ikke er det.» 

6.2.4 Departementets vurdering 

Departementet etterspurte i høringsrunden om 
innspill til begreper som burde defineres i loven. 
Det har kun kommet innspill om behovet for å 
tydeliggjøre hvem som har verneplikt og tjeneste
plikt i Forsvaret. Departementet har foreslått å 
klargjøre dette i forslaget til § 2, se punkt 6.1.4. 
Departementet mener begrepene er mer enn nor
mative definisjoner. Dette er de sentrale pliktene i 
loven, og bør derfor fremgå tidlig og klart av lov
teksten. Det mest nærliggende er å lese hva loven 
gjelder eller hvem den gjelder for, istedenfor å 
lese definisjonsbestemmelsen. 

Forsvaret mener at det bør presiseres nær
mere hvem som er omfattet at de ulike bestem
melsene og foreslår at «forsvarspersonell» som 
brukes i dag i forsvarspersonelloven videreføres. 
Definisjonene som brukes i forsvarspersonelloven 
gir ingen klar definisjon av hvilke personellgrup
per som er omfattet av de ulike bestemmelsene. 
Særlig uklart har det vært om vernepliktige 
omfattes. Forsvarspersonell omfatter i henhold til 
forsvarspersonelloven i dag militært tilsatte, 
vernepliktige og sivile. 

Det er veldig få av bestemmelsene i loven som 
omfatter alle personellkategoriene som i dag faller 
inn under begrepet forsvarspersonell. Departe
mentet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å 
videreføre dette begrepet. Departementet har 
også valgt å ikke benytte begrepet «personell» for 
å unngå tolkningstvil om hvem som er omfattet. 
Når det i loven er benyttet «personer» menes i 
utgangspunktet alle, men dette må leses i sam
menheng med vilkårene som er knyttet til bestem
melsen. Departement bemerker at definisjonen av 
internasjonale operasjoner i bokstav c er en 
videreføring av gjeldende rett med kun språklige 
endringer. 

Til Forsvarets innspill til definisjonen av inter
nasjonale operasjoner bemerker departementet at 
det er norske politiske myndigheter som vil god
kjenne og avgjøre om den konkrete operasjonen 
er å definere som en internasjonal operasjon. Defi
nisjonen omfatter ikke tjeneste som innebærer å 
forsvare Norge, våre NATO-allierte eller lignende 
operasjoner 

6.3 Tjeneste for personer under 18 år 

6.3.1 Gjeldende rett 

Det fremgår av vernepliktsloven § 4 fjerde ledd og 
i heimevernloven § 6 første ledd at frivillige som 
ikke har fylt 18 år, ikke skal gis opplæring eller 
delta i stridsrelatert virksomhet. I heimevern
loven § 13 andre ledd fremgår det at frivillige i 
Heimevernet som ikke har fylt 18 år, ikke kan set
tes til tjeneste som innebærer vakthold og sikring 
av objekter og infrastruktur, som tar sikte på å 
avverge eller begrense anslag av omfattende eller 
av annen årsak særlig skadevoldende karakter, 
rettet mot vesentlige samfunnsinteresser. 

Formålet med forbudet i heimevernloven § 6 
er at ungdom under 18 år ikke skal vurderes som 
en ressurs eller trussel og dermed gjøres til mål i 
en krigssituasjon. Forbudet i heimevernloven § 6 
kom inn i loven i 2000 da Norge ratifiserte den fri
villige tilleggsprotokollen til FNs barnevernkon
vensjon om barn i væpnet konflikt. Aldersgrensen 
for tvungen rekruttering og deltakelse i væpnet 
konflikt ble i protokollen hevet fra 15 til 18 år, 
mens aldersgrensen for frivillig rekruttering fast
settes av den enkelte stat (likevel minimum 16 år). 
Lovendringen ble gjort for å harmonisere norsk 
regelverk med det internasjonale arbeidet på 
området, samtidig som dette ga et viktig signal om 
at Norge følger opp det internasjonale arbeidet for 
å heve aldersgrensen for rekruttering til væpnede 
styrker eller andre krigførende parter, jf. Ot.prp. 
nr. 61 (1999–2000). 

Det følger av vernepliktsloven § 4 andre ledd 
at Kongen kan gi bestemmelser om når verneplik
ten kan inntre for yngreårige som frivillig lar seg 
utskrive før de er 18 år, jf. vernepliktsloven § 20 
fjerde ledd. Nærmere bestemmelser er gitt i ver
nepliktforskriften § 3-2, hvor det fremgår at 
enhver under vernepliktig alder som søker opptak 
ved militære skoler, blir vernepliktige fra og med 
opptaket ved skolen, men tidligst fra 1. januar det 
år de fyller 17. Dette gjelder også for militære lær
linger. 

6.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget at tje
nesteplikten for frivillige som ikke har fylt 18 år, 
samles i en egen bestemmelse i høringsforslaget 
§ 4. Lovens øvrige bestemmelser må ses i lys av 
denne generelle begrensningen av hva slags tje
neste personer under 18 kan utføre. De foreslåtte 
endringene innebar omformuleringer av gjel
dende rett, men førte ikke til materielle endringer. 
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I høringsforslagets § 12 om utvidet verneplikt 
ved frivillig tjeneste og opplæring i Forsvaret, 
foreslo departementet å presisere at dette er en 
hjemmel for å utvide verneplikten til å gjelde for 
de som har søkt utdanning eller frivillig tjeneste, 
og som er under 19 år. Bestemmelsen var en vide
reføring av vernepliktsloven § 4 andre og tredje 
ledd og vernepliktforskriften § 3-2. Departemen
tet så ikke behov for at det skulle gis nærmere 
bestemmelser om dette i forskrift. Det ble derfor 
ikke foreslått noen forskriftsbestemmelse. 

6.3.3 Høringsinstansenes syn 

Utenriksdepartementet har følgende merknad til 
§§ 4 og 12: 

«UD synes det er fint at det kommer klart 
frem at frivillige i Forsvaret som ikke er fylt 18 
år ikke skal gis opplæring i eller delta i strids
relatert virksomhet, og at personer under 18 
år straks skal fritas for tjeneste i situasjoner 
der Norge er i krig eller når krig truer, eller 
det er satt i gang styrkeoppbygging. Dette var 
blant de viktige premissene for at Norge slut
tet seg til den såkalte «Straight 18»-standar
den – det vil si 18-årsgrense for både tvungen 
og frivillig rekruttering til Forsvaret. Norge 
ratifiserte den frivillige tilleggsprotokollen til 
FNs Barnekonvensjon om barn i væpnet kon
flikt (2000). 

I omtalen på side 36 i høringsnotatet savner 
UD samtidig en omtale av at Norge faktisk slut
tet seg til en slik «Straight 18»-standard, og for 
hva slags konsekvenser dette ble forutsatt å ha 
når det gjelder hva slags (frivillig) tilknytning 
barn under 18 år skal kunne ha med Forsvaret. 
Det er her avgjørende at tilknytningen ikke er 
av en slik art at barnet kan anses rekruttert til 
Forsvaret. 

I Ot.prp. nr. 61 (1999–2000) Om lov om 
endringar i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimever
net og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt 
(heving av aldersgrenser for militær tjeneste), 
ble det diskutert om de foreslåtte lov
endringene var tilstrekkelige, ettersom de ikke 
fullt ut hindret frivillig tilknytning til Forsvaret 
i form av lærlingeordninger, medlemskap i HV
ungdommen og lignende. Det ble imidlertid 
konkludert med at norsk lovverk, slik man la 
det opp, ville være i tråd med Norges folke
rettslige forpliktelser. I denne vurderingen ble 
det lagt avgjørende vekt på (se proposisjonen s. 
23 og 24), at personer under 18 ikke skal være 
mobiliseringsdisponert eller anses som innrul

lerte som vernepliktige, at de ikke skal anses 
rekrutterte til de væpnede styrkene, og heller 
ikke anses som underlagt militær disiplinær
myndighet. 

[…] 
På denne bakgrunn, vil UD dernest reise 

spørsmål om hvorvidt utformingen av forslaget 
til § 12 vil være i tråd med disse forutsetnin
gene, når det åpnes for at personer under 18 år 
har verneplikt. Utenriksdepartementet noterer 
at gjeldende vernepliktforskrift har en tilsva
rende bestemmelse, men savner en omtale og 
klargjøring av dette konkrete spørsmålet, især 
om hva denne «verneplikten» består i og om en 
slik tilknytning vil måtte anses som «frivillig 
rekruttering» før fylte 18 år. I så tilfelle vil 
denne ordningen kunne være i strid med de 
folkerettslige forpliktelser Norge har påtatt 
seg.» 

Forsvaret har følgende merknad til §§ 4 og 12: 

«Forslaget sier at personer under 18 år kan 
pålegges verneplikt fra 1. januar det året de fyl
ler 17 år. Dette innebærer i verste fall at barn på 
16 år kan bli pålagt plikt til i fred og krig å 
utføre oppgaver som Forsvaret tildeler, i den 
stillingen og på det stedet som Forsvaret 
bestemmer. Paragraf 4 gir imidlertid fritak for 
slik tjeneste for personer under 18 år. Hensik
ten med bestemmelsen i § 12, er å ivareta per
soner som frivillig søker tjeneste og opplæring 
i Forsvaret før det året de fyller 19 år. Dette er 
særlig aktuelt for Forsvarets lærlinger. 

Bestemmelsen i forslagets § 12 om at ver
neplikt kan pålegges personer under 18 år, vir
ker forvirrende sett sammen med bestemmel
sen i § 4 om fritak for tjeneste for de samme 
personene. Med tanke på de kravene til opplæ
ring og tjeneste som må legges til grunn for å 
pålegge noen en slik tjenesteplikt som verne
plikten innebærer, bør laveste alder for å kunne 
pålegges verneplikt være 18 år. Dette bør imid
lertid ikke være til hinder for at Forsvaret fort
satt kan ta inn militære lærlinger under 18 år, 
men da som frivillige. Tjenestepliktens omfang 
reguleres da gjennom arbeidsavtaler for lærlin
gene. Paragraf 12 bør lyde: Personer som etter 
egen søknad innkalles til tjeneste eller opp
læring i Forsvaret før det året de fyller 19 år, 
har verneplikt fra og med den dagen de fyller 
18 år. Opplæring før denne dagen er frivillig tje
neste. Departementet kan gi forskrift om hvil
ken tjeneste og opplæring som omfattes av 
denne bestemmelsen.» 
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Tillitsmannsordningen i Forsvaret har bemerket at 
det er utfordringer knyttet til at personell under 
18 år gjennomfører førstegangstjenesten. Dette 
omfatter lærlinger som er under 18 år ved inn
rykk. Tillitsmannsordningen mener at § 4 bør 
endres, slik at lærlinger på forsvarlig vis kan få 
stridsrelatert utdannelse på lik linje som øvrige 
soldater. 

Tillitsmannsordningen i Forsvaret begrunner 
dette med at: 

«At en lærling befinner seg enten i en leir, eller 
på et fartøy gjør dem til et mål for en eventuell 
fiende, nettopp fordi de faktisk er en ressurs for 
Forsvaret. De går ikledd uniform på lik linje 
som andre soldater og vil bli identifisert som 
mål. Om en leir eller et militært fartøy er under 
angrep er det uforsvarlig å ha lærlinger til 
stede uten at de har evne til selvforsvar. Lovens 
intensjon er at personell under 18 år ikke vil ta 
initiativet til å delta i stridigheter om de ikke er 
opplært til det, men om en befinner seg på et 
fartøy er dette meiningsløst da de uansett vil 
være et mål.» 

Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener at norsk 
lov er strengere enn det som følger av barnekon
vensjonen. De uttaler også at: 

«I dag får ikke alle lærlingene fulgt utdannings
løpet alle andre førstegangstjenestegjørende er 
i. Nettopp fordi de ikke er gamle nok. Først og 
fremt betyr dette at det tar lang tid før en får 
utdannelsen det er forventet å motta i For
svaret og vedkommende bli sittende uten en 
meningsfylt tjeneste fram til de fyller år, hvilket 
kan bety at man kan gå store deler av første
gangstjenesten uten å ha noen meningsfylt 
eller fornuftig å foreta seg. Videre kan dette gå 
hardt utover lærlingens videre utdannelse.» 

6.3.4 Departementets vurdering 

Forbudet mot bruk av frivillige som ikke har fylt 
18 år til opplæring eller deltakelse i stridsrelatert 
virksomhet ble tatt inn i heimevernloven og 
vernepliktsloven ved lov 19. januar 2001 nr. 3. 
Endringen gjennomførte Barnekonvensjonen og 
den frivillige tilleggsprotokollen om barn i væpnet 
konflikt. Departementet viser til redegjørelsen for 
gjennomføringen i vernepliktsloven og heime
vernloven i Ot.prp. nr. 61 (1999–2000). 

Departementet er enig med Utenriksdeparte
mentet og Forsvaret i at det er konflikt mellom ord
lyden i høringsforslaget §§ 4 og 12. Ingen kan 

pålegges verneplikt før de har fylt 18 år. Frivillige 
som for eksempel inngår lærlingekontrakt med 
Forsvaret før de fyller 18 år, blir heller ikke i dag 
vernepliktige, men tjenestetiden de utfører som 
lærlinger teller i beregningen av den ordinære tje
nestetiden, jf. vernepliktsloven § 9 nr. 1. Departe
mentet foreslår å endre ordlyden i forslaget til § 4, 
slik at det klargjøres at bestemmelsen gjelder 
begrensninger i tjenesten for personer som er 
under 18 år. Personer under 18 år skal ikke delta i 
stridsrelatert virksomhet, opplæring i stridsrela
tert virksomhet og de skal fritas for tjeneste hvis 
Norge er i krig, krig truer eller Forsvaret har satt i 
gang styrkeoppbygging. Videre foreslår departe
mentet å endre § 12 til at personer tidligst kan bli 
vernepliktige når han eller hun har fylt 18 år. Per
soner under 18 år kan ikke inngå kontrakt som 
innebærer en tjenesteplikt i Forsvaret. 

Forslaget medfører ingen endringer i dagens 
ordning for lærlinger i Forsvaret. Departementet 
har merket seg innspillet fra Tillitsmannsordnin
gen i Forsvaret. Dette oppfatter departementet 
som forslag til materielle endringer som faller 
utenfor dette arbeidet. Departementet bemerker 
likevel at barn under 18 år ikke skal få opplæring i 
stridsrelatert virksomhet. Departementet mener 
at det heller bør ses på mulige administrative 
grep, som er i tråd med gjeldende lovverk og Nor
ges forpliktelser, for å sikre en mest mulig 
meningsfull tjeneste for soldatene. 

6.4 Organiseringen av Forsvaret 

6.4.1 Gjeldende rett 

Organiseringen av Forsvaret er i liten grad regu
lert i dagens lovgivning. Bestemmelser om orga
niseringen av Forsvaret følger av Grunnloven 
§ 25, vernepliktsloven §§ 2 og 23 og heimevern
loven §§ 1 og 2. 

Grunnloven § 25 forutsetter at Forsvaret er 
inndelt i linjen og landvernet. Begrepene viser til 
den organisatoriske inndelingen av Hæren i 1814. 
Linjen og landvernet har i ettertid fått fellesbeteg
nelsen oppbud, jf. vernepliktsloven § 2. Ordnin
gen med oppbud har sitt opphav i Forsvarets orga
nisering slik den var da Grunnloven ble vedtatt. 
Inndelingen gjenspeilte den operative og organi
satoriske inndelingen av Hæren, og var et grunn
lag for å dele inn vernepliktsmassen. Det følger av 
Grunnloven § 25 at Forsvaret består av linjen og 
landvernet. Videre fremgår det av verneplikts
loven § 23 at vernepliktsforvaltningen er lagt til 
Vernepliktsverket (i dag Forsvarets personell- og 
vernepliktssenter). 
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I løpet av 1800-tallet gjennomgikk verneplikts
ordningen mange endringer. Inndelingen i linjen 
og landvernet ble imidlertid beholdt, og gjen
speilte i all hovedtrekk Forsvarets faktiske organi
sering. Linjen omfattet de yngste, best utstyrte og 
best trente soldatene. 

Etter hærordningen av 1909, ble begrepene 
linjen og landvernet i stadig mindre grad rele
vante betegnelser for Forsvarets organisasjon. I 
vernepliktsloven av 1953 hadde begrepene kun 
relevans for å dele inn tjenestepliktig personell. 
Landvernet bestod av de ti eldste årsklassene, det 
vil si tjenestepliktige fra det året de fyller 34 til det 
året de fyller 44. Linjen omfattet de årsklassene 
som var yngre enn dette. Heimevernet ble regu
lert i egen lov, og Heimevernet er ikke inndelt i 
oppbud. 

I unionstiden med Sverige utgjorde linjen den 
såkalte unionskontingenten. Det vil si den delen 
av Hæren som kunne disponeres av Kongen, også 
utenfor Norges grenser. Landvernet kunne deri
mot ikke brukes utenfor rikets grenser uten Stor
tingets samtykke, i samsvar med Grunnloven 
§ 25. Under unionsstriden i andre halvpart av 
1800-tallet sørget Stortinget for en betydelig styr
king av landvernet på bekostning av linjen. Slik 
ble inndelingen av Hæren et hovedstridstema i 
konflikten mellom Sverige og Norge. 

I Ot.prp. nr. 40 (1953) er det presisert at innde
lingen i oppbud, slik som loven er utformet, bare 
får betydning i relasjon til Grunnloven § 25. For
svaret består i dag av tre forsvarsgrener; Hæren, 
Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I tillegg kommer 
Heimevernet, fellesinstitusjonene og spesialstyr
kene. Forsvarsgrenene og Heimevernet ledes av 
en generalinspektør. 

Videre er i dag vernepliktsforvaltningen sær
skilt regulert i vernepliktsloven. Det følger av ver
nepliktsloven § 23 at Vernepliktsverket er utøv
ende ledd for den felles vernepliktsforvaltning og 
ledes av sjefen for Vernepliktsverket. Sjefen for 
Vernepliktsverket er direkte underlagt forsvars
sjefen. Kongen gir nærmere regler om Verne
pliktsverkets organisasjon og gjøremål, herunder 
behandlingen av spørsmål som vedrører verne
plikten og dens avtjening. Forvaltningen og 
behandlingen av utskrivningspliktige og verne
pliktige har fra tidligere tider vært lagt utenfor 
Forsvaret og forsvarssjefens myndighetsområde. 

I dag er vernepliktsforvaltningen lagt til For
svaret og plassert under sjef for Forsvarets perso
nell- og vernepliktssenter. Vernepliktsforvaltnin
gen omfatter i dag utskrivning og innkalling til tje
neste i Forsvaret, disponering i Forsvarets styr
kestruktur og føring av verneplikts- og tjeneste

register. Forsvarets personell- og verneplikts
senter har ansvar for både de tilsatte og de verne
pliktige, men er organisatorisk ikke direkte 
underlagt forsvarssjefen. 

I vernepliktsloven § 22 reguleres hvilke opp
gaver som vernepliktsforvaltningen skal ha 
ansvar for. 

Av heimevernloven § 1 fremgår det at Heime
vernet er en del av Forsvaret, og skal fortrinnsvis 
delta i vernet av heimtrakten. Med «vernet av 
heimtrakten» forstås det at Heimevernet har et 
særlig ansvar for lokalforsvaret i de ulike Heime
vernsdistriktene. Etter avviklingen av distrikts
kommandostrukturen i Hæren i 2002, fikk Heime
vernet ansvaret for å ivareta det territoriale ansva
ret. Det vises for øvrig til punkt 4.2.2. 

I følge heimevernloven § 2 første ledd skal 
Heimevernets organisasjon fastsettes av Kongen 
med Stortingets samtykke. Av heimevernloven 
§ 2 andre ledd går det fram at Kongen kan gi 
regler for opprettelse av råd og nemnder for å iva
reta samvirke med sivilbefolkningen. Forskrift om 
Heimevernet gir bestemmelser om organiserin
gen og oppgaver til råd, utvalg og nemnder i 
Heimevernet. I dag skal det i henhold til forskrif
ten opprettes en nemnd i hver kommune. 

6.4.2 Høringsnotatet 

I høringsforslaget § 5 foreslo departementet en 
overordnet bestemmelse om organiseringen av 
Forsvaret, som er oppdatert til hvordan Forsvaret 
er organisert i dag. I stedet for å ha bestemmelser 
som sier hvilken kompetanse Stortinget har, fore
slo departementet å lovfeste den organiseringen 
av Forsvaret og Heimevernet som er vedtatt av 
Stortinget. Departementet foreslo ikke å videre
føre bestemmelsene om organiseringen av verne
pliktsforvaltningen. Forslaget til bestemmelsen 
om organiseringen av Forsvaret ble i høringsnota
tet begrunnet slik: 

«Vi mener det er mest hensiktsmessig å lov
feste rammene for Forsvarets organisering i 
loven, selv om dette ikke er nødvendig og loven 
ikke skal handle om organiseringen av Forsva
ret. 

Enkelte hjemler om organiseringen av 
Heimevernet må videreføres i ny lov, og for at 
bestemmelsen skal gi fullstendig informasjon 
om hvor Heimevernet er plassert i Forsvaret, 
foreslår vi at det fremgår at Forsvaret består av 
forsvarsgrenene og Heimevernet. Departemen
tet mener at heimevernloven § 2 første ledd iva
retas tilstrekkelig i forslag til § 5 første ledd. 
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[…] 
Forsvarets inndeling i oppbud er ikke rele

vant for dagens organisering av Forsvaret og 
Forsvarets operative struktur. En regulering av 
dette i dagens lov har liten hensikt. Grunn
loven § 25 andre ledd bygger på et skille mel
lom linjen og landvernet, men krever ikke et 
slikt skille. Departementet mener derfor at 
dette ikke må reguleres i en ny lov. Slik dagens 
lov er formulert, har Stortinget en formell veto
rett når det gjelder bruk av de eldste årsklas
sene ved krigføring utenfor riket. Når bestem
melsen om inndelingen i oppbud ikke viderefø
res, vil det teoretisk sett kunne øke Kongens 
mulighet til å sende eldre årsklasser av verne
pliktige til krig utenfor riket. Departementet 
mener imidlertid at dette vil ha liten praktisk 
betydning. For å synliggjøre i loven at Kongen 
ikke kan bruke de eldste årsklassene utenfor 
Norge uten Stortingets samtykke, kan dette 
eventuelt sies uttrykkelig i loven. Hensikten 
med dette, var at landet ikke skulle tømmes for 
militære styrker hvis linjen ble brukt utenfor 
riket.» 

Forholdet til Grunnloven ble i forkant av høringen 
vurdert av lovavdelingen i Justis- og beredskaps
departementet. 

Departementet foreslo i høringsforslaget ikke 
å videreføre vernepliktsforvaltningens rolle og 
plassering i Forsvaret i den nye loven. Det ble i 
høringsnotatet redegjort for den historiske bak
grunnen og forslaget slik: 

«Vernepliktsforvaltningen slik den er organi
sert i dag, er et produkt av organisasjonsutvik
ling og interneffektivisering i Forsvaret. De 
siste endringene i vernepliktsmyndigheten er 
sammenslåingen av Utskrivningsvesenet og 
Vernepliktsverket i 1991. Utskrivningsmyndig
heten (den gang kalt Utskrivningsvesenet) var 
tidligere en organisasjon underlagt Forsvars
departementet og ledet av Generalkrigskom
misæren. Utskrivningsvesenet hadde ansvar 
for utskrivningen av de vernepliktige. Dette 
innebar innrullering, klassifisering og forde
ling, og er tilsvarende det som skjer i dagens 
utskrivningsprosess. Det var opprinnelig flere 
årsaker til at Utskrivningsmyndigheten var 
underlagt Forsvarsdepartementet og skulle ha 
en selvstendig rolle overfor forsvarssjefen og 
Forsvaret. 

Stortinget og regjering har tradisjonelt 
ønsket kontroll med størrelsen på krigsmak
ten. I og med at Forsvaret tidligere besto av et 

betydelig høyere antall personer, og at flertallet 
av disse var vernepliktige, ble det ansett som 
nødvendig at Utskrivningsvesenet var direkte 
underlagt departementets styring. Stortinget 
og regjeringen hadde direkte kontroll med 
hvor mange som til enhver tid ble utskrevet 
som vernepliktige. I tillegg skulle Utskriv
ningsvesenet inneha en kontrolloppgave over-
for Forsvaret, og påse at de vernepliktige ble 
forvaltet på en tilfredsstillende måte. Denne 
kontrolloppgaven ble vurdert til å bli best ivare
tatt om Utskrivningsvesenet beholdt sin posi
sjon under Forsvarsdepartementet og ikke 
underlagt Forsvaret, jf. Ot.prp. nr. 40 (1953). 

[…] 
Utskrivningsvesenet hadde også et ansvar 

for å fortsette utskrivning av vernepliktige til 
Forsvaret under en eventuell mobilisering. 
Forsvarskommisjonen av 1946 mente at en 
videre fristilling av Utskrivningsvesenet ville 
muliggjøre utskrivning også ved mobilisering. 
På den måten vil Forsvaret kunne ha kontinuer
lig tilgang på vernepliktige soldater. I motsatt 
tilfelle, om utskrivningen ble underlagt Forsva
ret, kunne Forsvarets krigsaktiviteter gå på 
bekostning av evnen til å skrive ut nye verne
pliktige. 

[…] 
Etter at vernepliktsloven ble vedtatt har 

vernepliktsforvaltningens rolle blitt behandlet 
flere ganger av Stortinget og regjeringen. På 
tross av argumentene om Utskrivningsvesenets 
behov for en uavhengig rolle, har Stortinget, 
regjeringen og Forsvaret opp gjennom tiden sett 
behovet for en samlet og mer effektiv verne
pliktsforvaltning. Nedleggelsen av Utskriv
ningsvesenet og opprettelsen av en felles verne
pliktsforvaltning ble først tatt under behand
lingen av St.prp. nr. 92 (1989–90). Bakgrunnen 
for at beslutningen ikke ble tatt før, skyldtes i 
stor grad datatekniske utfordringer. Allerede i 
St.prp. nr. 1 (1984–85) ble Stortinget for første 
gang varslet og ga sin tilslutning til Forsvarets 
planer om å slå sammen Utskrivningsvesenet og 
Vernepliktsverket. I St.prp. nr. 100 (1985–86) og 
St.prp. nr. 1 (1986–87) ble Stortinget orientert 
om utviklingen i arbeidet med opprettelsen av 
en felles vernepliktsforvaltning. En felles verne
pliktsforvaltning under Vernepliktsverket ble 
opprettet med virkning fra 1. januar 1991. 
Bestemmelser om Vernepliktsverkets oppgaver 
ble senere gitt i vernepliktsloven § 22. Av § 23 
følger det at Vernepliktsverket skulle være utø
vende ledd for felles vernepliktsforvaltning, og 
sjefen for Vernepliktsverket skulle være direkte 



 
35 2015–2016 Prop. 102 L 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

  

 

 

i 

underlagt forsvarssjefen. […] Formålet med eta
blering av Vernepliktsverket og innføring av fel
les vernepliktsforvaltning, var at det skulle bli 
mer samsvar mellom antall vernepliktige og 
antallet som Forsvaret kunne utdanne gjennom 
førstegangstjenesten. Forsvarets behov for per
sonell skulle være styrende. 

[…] 
I 2013 og 2014 ble det igjen gjort endringer 
vernepliktsforvaltningens organisering. 

Bakgrunnen for denne beslutningen var at 
forvaltningen av forsvarets personell skulle 
effektiviseres og samles. Endringen omfattet 
flere områder innen HR, deriblant verne
pliktsforvaltningen. Organisatorisk medførte 
effektiviseringen at Vernepliktsverket og For
svarets personelltjenester ble slått sammen til 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter. 
Formålet med sammenslåingen var at den 
skulle bidra til en mer effektiv verneplikts- og 
personellforvaltning i Forsvaret. Stortinget 
ble informert om disse endringene i Prop. 1 S 
(2013–2014): 

«Omstillingen skal sikre effektive og kvali
tativt gode prosesser innenfor forvaltningen 
av Forsvarets personell, herunder støtte 
ledere og alle ansatte i personellrelaterte 
spørsmål samt være et kontaktpunkt for For
svarets eksterne aktører innenfor rekrutte
ring. Forsvaret er av den grunn i ferd med å 
gjennomføre en prosess med sikte på en sta
dig tettere integrering mellom Verneplikts
verket og Forsvarets personelltjenester for å 
kunne etablere et felles HR-senter. Som av del 
av dette vil Forsvarets personell- og verne
pliktssenter bli benyttet som en midlertidig 
felles betegnelse for disse to enheter for bruk 
tilknyttet den videre omstillingsprosessen av 
HR-området i Forsvaret. Som neste steg i 
denne integreringen vil det utredes en ev. 
samlokalisering med sikte på å sikre ytter
ligere effektivisering.» Vernepliktsloven ble 
ikke endret i forbindelse med omorganiserin
gen. Organisatorisk er sjef Forsvarets perso
nell- og vernepliktssenter underlagt sjef For
svarsstab. 

Da Stortinget besluttet at Utskrivnings
vesenets oppgaver skulle legges til en enhet i 
Forsvaret, innebar dette at forvaltningen av de 
utskrivningspliktige og vernepliktige ikke len
ger skulle forvaltes uavhengig av Forsvaret. 

Det ble imidlertid uttalt i forbindelse med at 
Utskrivningsvesenet ble underlagt Forsvaret, 
at Forsvaret skulle styres gjennom lover og 
regler.» 

Samordningen i 1991 innebar at Forsvaret også 
fikk ansvaret for forvaltningen av alle utskriv
ningspliktige, også de som ikke skulle gjøre tje
neste i Forsvaret. Vernepliktsverket ble opprettet 
direkte under forsvarssjefen som den enheten i 
Forsvaret som skulle stå for den samordnede ver
nepliktsforvaltningen. Dette ble tatt inn i verne
pliktsloven §§ 22 og 23. 

Videre er det i høringsnotat uttalt at: 

«Siden 1991 har Forsvaret selv ført kontroll 
med forvaltningen av de vernepliktige uten at 
dette har vært problematisk. Behovet for en 
uavhengig vernepliktsforvaltning synes ikke 
lenger å være relevant. Forsvarets personell- 
og vernepliktssenter har stort fokus på forsvar
lig forvaltning av de vernepliktige. Utskriv
ningspliktige og vernepliktige kan søke fritak 
på grunn av overbevisningsgrunner, og eventu
elle avslag kan påklages til Justis- og bered
skapsdepartementet. Utover dette finnes det 
også eksterne tilsynsmyndigheter som holder 
oppsyn med Forsvaret og vernepliktsmyndig
heten. Ombudsmannen for Forsvaret fører i til
legg kontroll med Forsvarets forvaltning av 
vernepliktige og personell i Forsvaret. 
Ombudsmannen kontrollerer og rapporterer 
årlig om Forsvarets virksomhet i sin rapport til 
Stortinget, Dok. 5. Denne omfatter blant annet 
forvaltningen av de vernepliktige. Departe
mentet mener at Forsvarets personell- og 
vernepliktsforvaltning ikke har en forvalt
ningsmessig uavhengig rolle fra Forsvaret. 

Departementet kan heller ikke se at det er 
nødvendig å videreføre bestemmelsen om hvil
ken enhet i Forsvaret oppgavene til verne
pliktsforvaltningen skal plasseres i. Det er For
svarets oppgave å forvalte de vernepliktige på 
en forsvarlig måte og sikre en effektiv forvalt
ning av de vernepliktige. Selv om verneplikten 
er en inngripende plikt for norske statsborge
res rettsstilling, kan departementet ikke se at 
det bør fremgå av loven hvilken enhet i Forsva
ret som skal ha ansvaret for vernepliktsforvalt
ningen og at forvaltningen skal legges direkte 
under forsvarssjefen.» 

Departementet foreslo i høringsforslagets § 5 
andre ledd å omformulere heimevernloven § 1 om 
at Heimevernets primære oppgave er å verne om 
heimtrakten. Dette ble begrunnet slik: 

«En videreføring av dette begrepet vil, etter 
departementets vurdering være en begren
sende faktor i fremtidig rekruttering, styrke
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produksjon, innretning og anvendelse av HVs 
struktur. Vi foreslår derfor i andre ledd første 
punktum å erstatte «vern av heimtrakten» med 
«Heimevernet har lokalt territorielt ansvar og 
skal delta i territorielle operasjoner som en del 
av nasjonale fellesoperasjoner». 

Departementet foreslo videre at Heimevernets 
organisering i råd, utvalg og kommunale nemnder 
skulle fremgå av loven. I dag fremgår det av heim
vernforskriften hvilke råd og nemnder som er 
opprettet, og om deres virksomhet. Dette er 
Landsrådet for Heimevernet, distriktsråd, områ
deutvalg og kommunale heimevernsnemnder. 
Rådene og utvalgene skal sikre samvirke mellom 
Heimevernet og det sivile samfunnet. Departe
mentet foreslo å erstatte «samvirke» med «samar
beid». Endringen innebærer ingen materiell end-
ring. Departementet foreslo en forskriftshjemmel 
i andre ledd andre punktum som skal regulere 
rådenes og nemndenes virksomhet. 

6.4.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret mener at § 5 bør omformuleres. Forsva
ret har bemerket at definisjonen av Forsvaret i 
høringsforslaget første ledd er for snever. Forsva
ret består av mer enn bare forsvarsgrenene og 
Heimevernet. I tillegg til forsvarsgrenene kom
mer HV, fellesinstitusjonene og spesialstyrkene. 
Forsvaret foreslår at «fellesinstitusjoner» tilføyes i 
første ledd. Forsvaret viser til heimevernloven § 1 
som beskriver at Heimevernet fortrinnsvis skal 
delta i vern av Heimtrakten. Forsvaret mener at 
høringsforslaget innebærer at Heimevernet står 
friere til å disponere personellet i styrkestruktu
ren etter behov. Forsvaret uttaler: 

«HV ser fordelene med at man ikke har den 
sterke bindingen som ligger i dagens lovtekst 
«…skal fortrinnsvis delta i vernet av heimtrak
ten…». HV foreslår i pkt 2.2 (se under) et til
legg i teksten til § 5 i den nye loven. HV foreslår 
følgende endring i § 5: «.Heimevernet … vil 
normalt operere lokalt, og skal innrettes mot 
territorielle operasjoner som en del av nasjo
nale fellesoperasjoner.» 

Befalets Fellesorganisasjon mener også at definisjo
nen av Forsvaret er for snever. 

Tillitsmannsorganisasjonen for Forsvaret har 
følgende merknad til § 5: 

«Det kan synes rigid at HVs struktur fortsatt 
skal være bestemt i lov, når vi vet at Forsvarets 

behov for å kunne omorganisere seg for å 
møtetidens krav til et velfungerende forsvar. Vi 
spør derfor om ikke også beslutningsmyndig
heten omkring HVs struktur skulle vært dele
gert til departementet.» 

Landsrådet for Heimevernet, LO og Kvinners Frivil
lige Beredskap er uenig i høringsforslaget § 5 
andre ledd. Landsrådet for Heimevernet har uttalt 
om § 5: 

«Gammel tekst i HV-lovens § 2»Heimevernets 
organisasjon og dets innpassing i Forsvaret 
fastsettes av Kongen med Stortingets sam
tykke» er fjernet i den nye loven. Vi kan ikke 
finne at dette er nærmere grunngitt í forslaget 
eller høringsnotatet. Organiseringen av heime
vernsdistriktene har ikke bare betydning for 
forsvarsevnen, men også for den sivile bered
skap ved kriser og større ulykker. Landsrådet 
er sterkt uenig den materielle endringen at 
kompetansen skyves fra Stortinget til regjerin
gen når det gjelder Heimevernets organisato
riske struktur 

[…] 
Heimevernets egenart bygger på at det er 

lokalt rekruttert, lokalt organisert, lokalt trent, 
lokalt oppsatt og løser oppdragene lokalt. Gam
mel tekst, Heimevernet skal fortrinnsvis delta i 
vernet av heimtrakten, er byttet ut med «lokalt 
territorielt ansvar og skal delta i territorielle 
operasjoner». Heimtrakten er et begrep som i 
langt større grad assosieres med et lokalfor
svar enn det fleksible «lokalt territorielt 
ansvar». Heimevernets forankring lokalt og 
med lokale sivile myndigheter, foreninger, 
næringsliv og innbyggere er selve hjørne
stenen for organiseringen og virke. Landsrådet 
mener at ved å fjerne den gamle lovteksten 
svekkes prinsippet om den lokal forankringen 
av Heimevernet. 

Forslag til ny lovtekst: Heimevernet skal for
trinnsvis delta í vernet av heimtrakten, og skal 
kunne delta i territorielle operasjoner som del av 
nasjonale fellesoperasjoner.» 

LO har følgende merknad til § 5: 

«Heimevernets identitet er uløselig knyttet til 
forsvar av heimtraktene. Selv om begrepet 
heimtraktene ikke kan entydig defineres er 
begrepene Heimevernet og heimtraktene med 
å definere Heimevernet også som en lokal res
surs. LO kan ikke se at dette ivaretas i forslaget 
til ny lov. Forslagets § 5 bør videreføre Heime
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vernslovens bestemmelse i § 1 siste punktum 
«Det skal fortrinnsvis delta i vernet av Heim
trakten».» 

Kvinners Frivillige Beredskap har kommet med 
følgende merknad til § 5: 

«Vi ser at heimevernslovens § 2.1., «Heimever
nets organisasjon og dets innpassing i Forsva
ret fastsettes av Kongen med Stortingets sam
tykke» er foreslått fjernet uten nærmere 
begrunnelse (?). 

KFB mener at denne grunnleggende 
bestemmelsen bør videreføres på det beslut
nings-nivået lovparagrafen ligger i dag, da den 
omfatter HVs organisatoriske struktur. Hvilket 
ikke bare er av betydning for forsvarsevnen, 
men også for den sivile beredskap ved kriser 
og større hendelser. 

§ 5. «Organisering av Forsvaret» Departe
mentet foreslår at dagens ordlyd «Heimever
nets primære oppgave er å verne om heimtrak
ten» ikke videreføres, da dette begrepet vil 
være en begrensende faktor i fremtidig rekrut
tering, styrke produksjon, innretning og anven
delse av HV-strukturen. 

Det foreslås i stedet at «vern av heimtrak
ten» erstattes med «HV har lokalt territorielt 
ansvar og skal delta i territorielle operasjoner 
som en del av nasjonale felles-operasjoner». 

KFB har forståelse for førstnevnte argu
ment, ikke minst som følge av ulik befolknings
tetthet, spesielt i nord, men finner det svært 
viktig at også HVs egenart om lokal organise
ring og lokalt virke ivaretas. Vi er av den oppfat
ning at foreslåtte ordlyd vil svekke den lokale 
forankring av HV. KFB ønsker dessuten å 
beholde ordet «heimtrakten», da dette er et 
begrep som oppfattes å ha en større grad av 
nærhet og dermed bedre dekke hva HVs pri
mære oppgave er. 

KFB mener at følgende formulering vil 
kunne gi en dekkende beskrivelse: 

«HV skal primært delta i vernet om heim
trakten, men også kunne delta i territorielle 
operasjoner som en del av nasjonale fellesope
rasjoner». 

Vi ser for øvrig at Forsvarsdepartementet 
og Justis- og beredskapsdepartementet alle
rede har tatt i bruk det foreslåtte begrepet, 
«HV utøver det lokale territorielle ansvaret…», 
på side 44 i «Støtte og samarbeid – En beskri
velse av totalforsvaret i dag», som kom ut tid
ligere i år. KFB håper imidlertid at det ikke er 
normgivende for lovteksten.» 

6.4.4 Departementets vurdering 

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til 
forslaget om ikke å videreføre bestemmelsene om 
vernepliktsforvaltningens rolle, oppgaver og plas
sering i Forsvaret. 

Forsvaret og Befalets Fellesorganisasjon mener 
at høringsforslaget til § 5 første ledd er for snever 
i beskrivelsen av Forsvaret. Forsvaret mener at 
også Forsvarets fellesinstitusjoner bør være med i 
beskrivelsen av Forsvarets organisering. Departe
mentet er enig i dette og foreslår å ta inn «og felle
sinstitusjoner». Departement bemerker at Forsva
ret består av mange avdelinger (fellesinstitusjo
ner), men at det ikke er hensiktsmessig å ha med 
en oppramsing av disse. Formålet med bestem
melsen er å gi leseren en introduksjon til Forsva
rets overordnede organisering. Det er viktig å 
nevne forsvarsgrenene fordi militært tilsatte er til
satt i grad i forsvarsgren. I tillegg er det enkelte 
bestemmelser som bare gjelder for tjenesteplik
tige i Heimevernet. 

Departementet viser til Landsrådet for Heime
vernets innspill om at heimevernloven § 2 ikke vide
reføres og at kompetansen til å fastsette Heime
vernets struktur flyttes fra Stortinget til regjerin
gen. Det er ikke nødvendig å regulere organiserin
gen av Heimevernet i lovs form. Organiseringen av 
Heimevernet har til nå vært bestemt av Stortinget 
gjennom ulike stortingsdokumenter og heimevern
forskriften. Departementet har ikke vurdert hvor
dan Heimevernet bør organiseres eller om det bør 
gjøres endringer i organiseringen i dette arbeidet. 
Formålet har vært å forenkle og oppdatere regel
verket. Dette innebærer at gjeldende heimevernlov 
§ 2 som fastslår at Stortinget bestemmer hvordan 
Heimevernet skal organiseres og at Heimevernet 
skal opprettes med råd, utvalg og nemnder videre
føres i ny lov. Selv om Heimevernets organisering 
har blitt endret siden 1946, har ikke dette skjedd 
ofte. Departementet mener at det er ryddig og gir 
mer forutsigbarhet hvis det Stortinget har bestemt 
fremgår i loven og ikke som i dag i ulike stortings
dokumenter. Departementet kan ikke se hvordan 
dette kan medføre at Heimevernet er mer utsatt for 
strukturendringer, når strukturen lovfestes i mot
setning til i dag. 

Departementet foreslo i høringsforslaget å ta 
inn «kommunale heimevernsnemndene» i hørings
forslagets § 5 andre ledd. Dette fremgår i dag av 
heimevernforskriften. Heimevernloven i dag sier at 
«Kongen med Stortingets samtykke oppretter råd 
og nemnder». En nærmere presisering er ikke gitt. 
I heimevernloven § 29 andre ledd er «lokale heime
vernnemnder» benyttet. En arbeidsgruppe, ledet 
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av Forsvarsdepartementet, med deltakere fra For
svaret og Landsrådet for Heimevernet, anbefalte i 
februar 2016 at heimevernsnemdene bør etableres 
på distriktsnivå. Det er ikke hensiktsmessig å ha 
heimevernnemnder i hver kommune. Det er i dag 
428 kommunale heimevernsnemder med 2140 
rådsmedlemmer. De kommunale heimeverns
nemndene består av kommunalt oppnevnte repre
sentanter og representanter fra politiet. Det er ikke 
lenger et Heimevernsområde i hver kommune, den 
lokale lensmannen er lagt ned, det har blitt færre 
og større politidistrikter og de kommunalt opp
nevnte representantene, spesielt i de folkerike 
kommunene, har liten lokalkjennskap til befolknin
gen. Oppgavene til heimevernsnemndene er i prak
sis redusert til en formell godkjenning av politiets 
datalister vedrørende vandelsattester. Departemen
tet foreslår derfor at heimvevernsnemndene etable
res på distriktsnivå, i samsvar med arbeidsgruppas 
anbefaling. Heimevernsnemdene på distriktsnivå 
skal bestå av representanter fra distriktet, politiet 
og folkevalgte på kommunenivå. Tiltaket vil være 
et bidrag til regjeringens arbeid for avbyråkratise
ring og effektivisering av statsforvaltningen. 

Departementet viser også i denne sammen
heng til Tillitsmannsorganisasjonen for Forsvarets 
innspill. Departementet foreslår at ordlyden skal 
være «heimevernnemndene» i forslaget til § 5 
andre ledd andre punktum. 

Landsrådet for Heimevernet, LO og Kvinners 
Frivillige Beredskap mener forslaget om å endre 
ordlyden i heimvernloven § 1 andre punktum og 
fjerne begrepet «heimtrakten» vil svekke den 
lokale forankringen til Heimevernet. 

Heimevernet ble opprettet etter andre verdens
krig etter svensk og britisk forbilde. Departemen
tet mener at Heimevernets organisering i dag og 
Heimevernets utvikling gjør at gjeldende ordlyd 
ikke er dekkende. 

Bakgrunnen for organiseringen fremgår av 
Innst. S. nr. 235 (1953), jf. St.prp. nr. 90 (1953), her 
viste Stortinget bl.a. til departementets uttalelse 
om tillitsmannsutvalgene: «Etter utvalgets oppfat
ning har ordningen virket godt og den betyr en 
styrkelse av HVs organisasjon samtidig som 
rådene danner et verdifullt bindeledd med de 
sivile organisasjoner og det sivile liv for øvrig. 
Utvalget mener det ikke bør foretas endringer i 
ordningen med tillitsmannsutvalgene og rådene.» 

Komiteen sluttet seg til departementets 
uttalelse og pekte på at det er nettopp de sivile inn-
slag gjennom tillitsmannsutvalg og råd som har 
bidratt til økt forståelse og interesse for vårt lands 
forsvarsarbeid langt utover Heimevernets ramme. 

Heimevernets rolle og oppgaver har etter 
dette endret seg og utviklet seg over tid. 

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000– 
2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000–2001) fastslo en 
enstemmig forsvarskomité at Heimevernet var en 
del av det territorielle landforsvaret. Territorielt 
ansvar i denne forbindelse innebar i praksis at dis
triktsstabene skulle ivareta den operative planleg
gingen som tidligere lå under Hærens territorielle 
regimenter. Distriktene skulle utarbeide planer og 
kunne lede operasjoner i fred, krise og krig innen
for eget kommandodistrikt med egne og tildelte 
styrker. Den lokale tilknytningen ble bevart gjen
nom organiseringen i HV-områder. 

Fra å være et statisk lokalforsvar, er HV i dag en 
moderne militær kapasitet med landsdekkende 
mobile kapasiteter og med ansvar for å planlegge 
beredskap og innsats over hele landet. Ved behand
lingen av Innst. S nr. 234 (2003–2004), jf. St.prp. nr. 
42 (2003–2004), sluttet Stortinget seg til regjerin
gens forslag om å gjennomføre en kvalitetsreform i 
HV med utvikling av styrker på høy beredskap – 
Innsatsstyrker. Heimevernet ble modernisert, og 
fikk utvidet oppdragsportefølje med blant annet 
spesielle oppdrag som forsterket grensevakt, styr
kebeskyttelse, sikring av nasjonale styrker og mot
tak av allierte forsterkninger. Frivillige i Heimever
net kunne etter dette også benyttes i internasjonale 
operasjoner. Det ble også besluttet å etablere 13 
nye Heimevernsdistrikter som erstatning for de 18 
eksisterende. Med dette fjernet Heimevernet seg 
ytterligere fra å bare skulle verne om heimtrakten 
til å også bli en nasjonal ressurs. 

I langtidsplanen for 2009 til 2012 (St.prp. nr. 48 
(2007–2008), jf. Innst. S. nr. 318 (2007–2008) ble 
antall distrikter ytterligere redusert til 11. Dette 
førte til ytterligere utvidet territorium og ansvars
områder for det enkelte distrikt. I gjeldende lang
tidsplan (Prop. 73 S (2011–2012)), jf. Innst. 388 S 
(2011–2012) skal Heimevernet gjennom sin regio
nale forankring og lokale kjennskap videreutvikle 
evnen til nasjonal krisehåndtering og oppdrag 
innenfor sivilt og militært samarbeid. 

Departementet mener at utviklingen viser at 
dagens ordlyd ikke lenger er dekkende for hva 
som er Heimevernet primære oppgave og formål. 
En videreføring av dagens ordlyd vil være en 
begrensende faktor i fremtidig rekruttering, styr
keproduksjon, innretning og anvendelse av HVs 
struktur. Departementet opprettholder hørings
forslaget til § 5, men tar inn «og fellesinstitusjo
ner» i første ledd. Departementet er av den oppfat
ning at Heimevernets identitet ikke vil bli svekket 
med denne endringen. 
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7 Verneplikten
 

7.1 Hvem som har verneplikt i fred og 
i krig 

7.1.1 Gjeldende rett 

Vernepliktsloven § 3 regulerer hvem som er verne
pliktig i Norge. Verneplikten omfatter norske bor
gere mellom 19 og 44 år som er utskrevet, det vil si 
klassifisert som tjenestedyktige. Utenlandske 
statsborgere kan også pålegges verneplikt i Norge 
etter § 3 andre ledd. Vernepliktsloven § 3 første 
ledd ble endret ved behandlingen av Ot.prp. nr. 45 
(1975–76) Om endringer i lov av 17. juli 1953 nr. 29 
om verneplikt (Nedsettelse av vernepliktsalderen 
m.m.). Vernepliktsalderen ble senket med ett år, 
og har stått uendret siden. Vernepliktsloven § 3 
første og andre ledd ble endret i forbindelse med 
innføring av allmenn verneplikt, jf. Prop. 122 L 
(2013–2014). Kvinner som er født før 1. januar 
1997 har ikke en verneplikt, men kan etter frivillig
het pålegges tilsvarende tjenesteplikt som verne
pliktige, jf. vernepliktsloven § 50 a. 

Personer med dobbelt statsborgerskap kan 
også bli pålagt verneplikt, så lenge konvensjon 
med den staten vedkommende er statsborger i, 
ikke er til hinder for det, jf. vernepliktsloven § 3 
første ledd andre punktum og andre ledd. Kon
vensjonene regulerer i hovedsak at man ikke kan 
kalles inn til førstegangstjeneste i fred, dersom 
man allerede har utført tilsvarende tjeneste i det 
landet man er statsborger i. Prinsippet om at 
utenlandske statsborgere kan pålegges verne
plikt i Norge når de hører hjemme i Norge, ble 
videreført i vernepliktsloven i 1953. Det forutset
tes også her at konvensjon med den andre staten 
ikke er til hinder for slik verneplikt. Det følger av 
forarbeidene at det kreves en «viss fast tilknyt
ning til og samhørighet med Norge», jf. Innst. 
21. desember 1951 fra komiteèn til utkast til ny 
vernepliktsloven og heimevernlov. Nærmere 
bestemmelser og vilkår for utenlandske statsbor
gere er gitt i vernepliktforskriften §§ 2-4 til 2-8. 
Utenlandske statsborgere kan heller ikke påleg
ges verneplikt i Norge hvis Norge er i krig med 
det landet vedkommende er statsborger i. Norge 
har inngått konvensjoner som begrenser verne

plikten eller plikten til å gjøre militærtjeneste, 
med ca. 20 land. 

Etter vernepliktsloven § 3 tredje ledd utgjør 
alle vernepliktige som er født i samme år, en års
klasse. 

Etter vernepliktsloven § 3 fjerde ledd er ordi
nerte prester i statskirken og prester og for
standere i registrerte trossamfunn fritatt fra 
verneplikt. De som har gjennomført førstegangs
tjeneste er likevel pliktige til å gjøre tjeneste som 
feltprester eller forstandere i Forsvaret. Nærmere 
bestemmelser er gitt i vernepliktforskriften §§ 2
11 til 2-19 og i tjenesteordning for feltprester som 
er fastsatt i kongelig resolusjon 10. april 2015. 

Bestemmelser som gjelder omfanget av verne
plikten i krig eller når krig truer, finnes i ulike 
bestemmelser i vernepliktsloven og heimevern
loven. Det følger av vernepliktsloven § 4 første 
ledd at Kongen i krig eller når krig truer, kan 
bestemme at verneplikten kan utvides til å gjelde 
fra den dagen i utskrivningsåret vedkommende 
fyller 18 år. Tilsvarende følger av heimevernloven 
§ 4 tredje ledd. I krig har enhver under verneplik
tig alder som er kjent tjenestedyktig for heime
vernstjeneste, tjenesteplikt i Heimevernet fra og 
med fylte 18 år. 

Vernepliktsloven § 5 første og andre ledd gir 
bestemmelse om at det i krig eller når krig truer, 
kan settes opp krigsforsterkning. I denne er alle 
tjenestedyktige, som ikke tilhører de faste opp-
bud, tjenestepliktige fra og med den dag de fyller 
18 år til og med det år de fyller 55 år. I den utstrek
ning det er nødvendig kan tjenestepliktige i krigs
forsterkningen, med den begrensning som 
Grunnloven § 25 fastsetter, brukes til utfylling av 
de faste oppbud. 

Kongen med Stortingets samtykke kan etter 
vernepliktsloven § 5 tredje ledd, gi nærmere 
regler om tjenesten, blant annet om fritak på 
grunn av tjeneste i Heimevernet, politiet eller 
Sivilforsvaret eller annet krigsviktig eller sam
funnsviktig arbeid. 

De begrensingene som gjelder etter verne
pliktsloven § 3 første ledd annet punktum, annet 
og fjerde ledd gjelder tilsvarende for tjeneste i 
krigsforsterkningen. 
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Det følger av vernepliktsloven § 20 femte 
ledd at i krig eller når krig truer, kan Kongen gi 
nærmere regler om utskrivningen, og om at 
utskrivningsplikten også skal omfatte enhver 
utenfor riket. Bestemmelser om gjennomføring 
av sesjon i krig og ved andre særlige forhold er 
gitt i vernepliktsloven § 26 andre ledd og i § 34 
andre ledd. 

Det følger av vernepliktsloven § 30 tredje ledd 
andre punktum at Kongen i krig eller når krig 
truer, kan gi bestemmelser om fornyet legeunder
søkelse og utskrivning av de som tidligere er kjent 
udyktige. 

Vernepliktsloven § 39 første ledd tredje punk-
tum gir en bestemmelse om at i krig eller når krig 
truer, kan Kongen med Stortingets samtykke 
treffe bestemmelser om reiseforbud. 

7.1.2 Høringsnotatet 

Verneplikt i fred 

Departementet foreslo i høringsnotatet å videre
føre vernepliktsloven § 3 første, andre, og fjerde 
ledd, vernepliktsloven § 50 a første ledd og heime
vernloven § 4 første ledd i forslag til § 6 om hvem 
som har verneplikt. 

Departementet har i høringsnotatet begrunnet 
forslaget slik: 

«Departementet viderefører i første ledd at ver
neplikten er en plikt personer som hovedregel 
har fra de er 19 til de er 44 år. I dag er du verne
pliktig etter du er utskrevet. En forutsetning 
for å bli vernepliktig i fred er at personer blir 
vurdert som skikket for tjeneste i Forsvaret. 
Departementet foreslår derfor at personer er 
vernepliktig hvis de er skikket for tjeneste. Når 
verneplikten inntrer får de en plikt til å tjeneste
gjøre i Forsvaret. 

Begrepet «vernepliktig» brukes i verne
pliktsloven og heimevernloven om de som har 
en verneplikt. Begrepet brukes også i andre 
lover. Bruken av begrepet er i enkelte tilfeller 
noe uklart, og ofte uten henblikk på hvem som 
er vernepliktige i følge vernepliktsloven § 3. 
Begrepet brukes i dagligtale også om personer 
uten verneplikt som frivillig har påtatt seg en 
tjenesteplikt, og om personer som avtjener før
stegangstjeneste. 

Med begrepet «verneplikt» forstås den plik
ten enhver norsk statsborger har til å verne om 
landet, jf. Grunnloven § 119, og den plikten 
som ligger til grunn for tjenesteplikt i Forsva
ret for norske statsborgere mellom 19 og 44 år, 

jf. vernepliktsloven § 3. Denne tjenesteplikten 
omfatter også tjeneste i Heimevernet, jf. heime
vernloven § 4. Tilsvarende brukes begrepet 
om den plikt som kan pålegges utenlandske 
statsborgere som hører hjemme i Norge uten å 
være norske statsborgere. 

Departementet har vurdert hvorvidt det vil 
være mer hensiktsmessig å bruke begrepet 
vernepliktig både for de plikter som er pålagt 
den enkelte i utskrivningsprosessen og de plik
ter som følger av tjenesteplikten. Dagens lov 
bestemmer at verneplikten først inntrer det 
året du fyller 19. Hvis man definerer de som er 
utskrivningspliktige også som vernepliktige, 
vil dette utvide verneplikten til å gjelde alle fra 
18 år. Departementet mener en slik endring vil 
forenkle regelverket uten store materielle 
endringer, men dette ligger utenfor mandatet 
til dette lovarbeidet. 

Tjenestepliktige er de som skal gjøre tje
neste i Forsvaret som følge av at de skal avtjene 
verneplikten, personer som har inngått kon
trakt med Forsvaret om å tjenestegjøre, og mili
tært tilsatte på de vilkår som følger av loven. 
Departementet foreslår at begrepet «tjeneste
pliktig» brukes om alle som etter loven har en 
tjenesteplikt i Forsvaret i fred, krig og når krig 
truer. Bestemmelser om hva tjenesteplikten 
omfatter er gitt i kapittel 3 om tjenesteplikten 
for vernepliktige. 

De foreslåtte endringene innebærer omfor
muleringer av gjeldende rett, men fører ikke til 
materielle endringer. Hensikten med omfor
muleringene er å tydeliggjøre hvem som har 
verneplikt i Norge, hvem som kan pålegges 
verneplikt og hvem som er fritatt for slik plikt. 
Vi ber høringsinstansene om å gi oss tilbake
melding på om dette vil bidra til å klargjøre inn
holdet i verneplikten. 

Departementet har også forsøkt å klargjøre 
på hvilke vilkår utenlandske statsborgere og 
personer med dobbelt statsborgerskap har 
plikt til å avtjene verneplikt i Norge. Departe
mentet foreslår at omfanget av verneplikten til 
norske statsborgere med dobbelt statsborger
skap, reguleres i andre ledd. Når utenlandske 
statsborgere kan pålegges verneplikt i Norge, 
reguleres i tredje ledd. I dag er vilkåret for at 
utenlandske statsborgere skal kunne pålegges 
verneplikt at de «hører hjemme i riket». Det 
fremgår av vernepliktforskriften § 2-5 at det må 
være sannsynlig at vedkommende vil bosette 
seg her i landet permanent eller for et lengre 
tidsrom. Departementet foreslår å erstatte 
«hører hjemme i riket» med «fast tilknytning til 
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Norge». Endringen innebærer ingen materiell 
endring. 

Videre foreslår vi å erstatte «staten» med 
«Norge» eller «annet land» og «konvensjon» 
med «avtale» for å forenkle språket. Det benyt
tes mange navn på internasjonale avtaler, som 
for eksempel konvensjoner. Det er ingen faste 
regler for hvilke betegnelse som er korrekt 
(Fliflet, Grunnloven kommentarutgaver, 2005 
s. 172).» 

Departementet foreslo i høringsforslaget ikke å 
videreføre vernepliktsloven § 3 tredje ledd om at 
alle vernepliktige som er født i samme år, utgjør 
en årsklasse. Vernepliktsloven § 50 a første ledd 
om at kvinner født før 1. januar 1997 ikke har ver
neplikt, ble foreslått videreført i § 6 fjerde ledd. 

I forslaget til § 6 femte ledd foreslo departe
mentet en presisering for å tydeliggjøre at for
standere ikke kan bli pålagt tjeneste som prester. 
Dette ble begrunnet slik: 

«Vernepliktsloven § 3 fjerde ledd innebærer i 
dag at en forstander i en moské skal gjøre tje
neste som prest, dersom denne forstanderen 
har gjennomført førstegangstjeneste. For å 
sikre at forstandere i ikke-kristne trossamfunn 
ikke skal kunne pålegges å gjøre tjeneste som 
prester i Forsvaret, foreslår departementet at 
dette kommer tydeligere frem. Forstander er 
et generelt begrep som kan brukes på alle reli
giøse ledere, uavhengig av hvilket trossamfunn 
de tilhører. 

I sjette ledd foreslår departementet en 
hjemmel til å gi forskrift om vilkårene for ver
neplikten og om fritak for verneplikten. Nær
mere bestemmelser om dette finnes i dag i ver
nepliktforskriften.» 

Verneplikt i krig 

Departementet foreslo at bestemmelser om 
omfanget av verneplikten i krig eller når krig 
truer, skulle reguleres i forslaget til § 16. I denne 
paragrafen videreføres vernepliktsloven §§ 20 
femte ledd, 26 andre ledd, 30 tredje ledd, 34 andre 
ledd, 39 første ledd og heimevernloven §§ 4 tredje 
ledd og 6 andre ledd. Dette ble i høringsnotatet 
begrunnet slik: 

«Departementet har valgt gjennomgående å 
videreføre begrepene «i krig eller når krig 
truer» i loven. I krigstidsbestemmelsene i ver
nepliktsloven, heimevernloven og militærnek
terloven brukes formuleringer som «i krig eller 

når krig truer», «hvis krig eller fare for krig inn
trer», «der riket er i krig, krig truer eller rikets 
selvstendighet eller sikkerhet står i fare». 
Departementet har vurdert å endre disse 
begrepene, men kommet til at det krever et 
omfattende arbeid, der det kan være behov for 
et interdepartementalt samarbeid på bered
skapslovgivningens område. Det henger blant 
annet sammen med at ordlyden i beredskaps
loven § 3 har dannet «presedens» for utformin
gen av virkeområdet i en rekke andre lover, jf. 
NOU 1995: 31 «Beredskapslovgivningen i lys 
av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske 
rammebetingelser». Videre er krig både et fol
kerettslig og internrettslig begrep. Det som er 
krig etter folkerettslig forstand trenger ikke å 
være det etter intern rett og vica versa. Depar
tementet mener endring av begrepsbruken i 
krigsbestemmelsene må gjøres i et eget arbeid 
ved en senere anledning. 

Departementet foreslår å presisere innhol
det i bestemmelsene. Kompetansen til å 
bestemme om verneplikten skal utvides i krig 
eller når krig truer er lagt til Kongen. Det frem
kommer ikke av vernepliktsloven eller heime
vernloven i hvilken form beslutningene om 
krig og når krig truer skal tas. Krigs- og bered
skapsbestemmelser følger ofte av kongelige 
resolusjoner. En kongelig resolusjon kan ved
tas, og først tre i kraft på et senere tidspunkt 
når Kongen bestemmer. Departementet fore
slår at beslutninger etter § 16 må gjøres i for
skrift. Dette vil gi større forutberegnelighet for 
borgerne. Det kan gjøres unntak fra formkra
vene til forskriftsform etter beredskapsloven. 
Det vil være naturlig at Kongen vedtar en for
skrift, men som først trer i kraft i krig eller når 
krig truer. 

Departementet foreslår at bestemmelser i 
vernepliktsloven § 4 første ledd og heime
vernloven § 4 tredje ledd, videreføres i § 16 
bokstav a. Tilsvarende foreslår departementet 
at bestemmelser om krigsforsterkingen i ver
nepliktsloven § 5, videreføres som bestem
melse om at Kongen i krig eller når krig truer 
kan gi forskrift om at verneplikten utvides til 
55 år. 

Etter vernepliktsloven § 5 tredje ledd kan 
Kongen med Stortingets samtykke gi regler 
om krigstjeneste og fritak fra krigstjeneste for 
de som inngår i krigsforsterkningen. § 5 må 
ses i sammenheng med vernepliktslovens § 17 
første ledd hvor Kongen alene har myndighet 
til å frita tjenestepliktige fra styrkeoppbygging 
på grunn av sin sivile stilling eller kompetanse, 
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slik at de kan benyttes til annet samfunnsviktig 
arbeid. Bakgrunnen for forskjellene i reglene 
om fritak for tjenesteplikt ved mobilisering og i 
krigsforsterkningen, er Forsvarets tidligere 
inndeling i oppbud, linjen og landvernet, og 
vekting av det som vil være mest samfunnsnyt
tig ved styrkeoppbygging. 

Det forutsettes at det personellet som er 
styrkedisponert er øvd og trent til å utføre mili
tære oppgaver. Ved styrkeoppbygging eller 
krig vil tjenestepliktige som er styrkedisponert 
ha stor verdi for Forsvaret. Det skal derfor 
meget tungtveiende grunner for at han eller 
hun får fritak fra tjenesten. Derimot kan en som 
ikke er styrkedisponert, men oppsatt i krigsfor
sterkningen, ha større verdi for samfunnet i 
annen samfunnsnyttig tjeneste, siden krigsfor
sterkningen kun er en reservestyrke til Forsva
ret. Regler for fritak fra krigsforsterkningen 
bør derfor også ta hensyn til annen krigs- eller 
samfunnsnyttig virksomhet enn kun det mili
tære forsvarets behov. Kompetansen for denne 
type vurderinger ligger hos Stortinget og der
for har bestemmelsen en forutsetning om Stor
tingets samtykke. Dette ble også omtalt i for
arbeidene til vernepliktsloven, se Ot.prp. nr. 40 
(1953): 

«For disse sistes vedkomne [tjenesteplik
tige i vernepliktig alder] vil det bare unntaksvis 
bli tale om fritakelse for militær tjenesteplikt av 
hensyn til annen virksomhet. Derimot kan man 
ikke med samme selvfølgelighet si at væpnet 
tjeneste i krigsforsterkningen normalt må være 
prioritert fram for all annen tjeneste eller 
arbeide under krig. Departementet antar at det 
er naturlig at disse bestemmelser blir istand
brakt som et samlet hele under medvirkning av 
Stortinget, slik som også gjeldende lovs § 5 
andre ledd påbyr.» 

Departementet mener forslaget til § 31 om 
fritak for fremmøte på grunn av sivil stilling 
eller fagkyndighet i tilstrekkelig grad ivaretar 
vernepliktsloven § 5 tredje ledd. 

Bokstav b i § 16 viderefører bestemmelsen 
i vernepliktsloven § 26 andre ledd og § 34 
andre ledd. Etter § 16 bokstav b kan Kongen i 
forskrift gi bestemmelser om at vurdering av 
hvem som er skikket for tjeneste og hvem som 
skal kalles inn til tjeneste, kan gjøres på annen 
måte enn det som følger av forslaget til §§ 9 og 
10. 

Bestemmelsen i vernepliktsloven § 30 
tredje ledd om at Kongen kan bestemme for
nyet legekontroll og utskrivning av de som tid

ligere er kjent udyktige for tjeneste i Forsvaret, 
foreslås videreført i bokstav c. 

I § 16 bokstav d foreslår departementet å 
videreføre at Kongen kan bestemme at utskriv
ningsplikten også skal gjelde norske statsbor
gere som er bosatt utenfor Norge, jf. verne
pliktsloven § 20 femte ledd. 

Bestemmelsen om at Kongen med Stor
tingets samtykke kan treffe bestemmelser om 
reiseforbud i vernepliktsloven § 39 første ledd, 
foreslås videreført i § 16 bokstav e. Departe
mentet foreslår å endre dette til at Kongen har 
kompetanse til å gi bestemmelser i forskrift om 
ileggelse av reiseforbud.» 

7.1.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har kommet med innspill til strukturen i 
kapittel 2 og til §§ 6 og 16. Forsvaret bemerker føl
gende: 

«Forslag til ny § 6 er plassert som første 
bestemmelse under kapittel 2 om «Verneplik
ten» og inneholder hovedregelen om at norske 
statsborgere som er skikket til tjeneste i For
svaret, har verneplikt fra det året de fyller 19 år, 
til utgangen av det året de fyller 44 år. Imidler
tid er det flere bestemmelser i samme kapittel 
som innebærer unntak fra dette (§§ 12, 13, 14 
og 16). Med tanke på formålet med lovrevisjo
nen fremstår det mer hensiktsmessig å plas
sere disse bestemmelsene direkte etter § 6 slik 
at hovedregel og unntak fra denne lett kan sees 
sammen. 

Forsvaret mener videre at høringsforslaget § 6 
femte ledd bør endres til: 

«Fritatt for verneplikt er ordinerte prester i 
Den norske kirke og prester og forstandere i 
registrerte tros- og livssynssamfunn. Dersom 
de har tjenestegjort i Forsvaret, er de etter nær
mere bestemmelser av Kongen pliktige til å tje
nestegjøre som tros- og livssynspersonell i For
svaret». 

Forsvaret mener også at heimevernloven § 25 bør 
videreføres. 

Norske Reserveoffiserers Forbund har uttalt at 
de støtter at vernepliktsalderen beholdes. 

Human-Etisk forbund har kommet med et 
generelt innspill til Forsvarets feltprestordning og 
forslaget til § 6 femte ledd. Human-Etisk forbund 
mener at religiøse fellesaktiviteter i Forsvarets 
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regi ikke kan videreføres. Human-Etisk forbund 
bemerker følgende: 

«Samhold og stridsmoral må Forsvaret oppnå 
gjennom et felles verdigrunnlag, uten å anta at 
en retning innen kristendommen kan gjelde for 
alle. Å bruke kristendom som utgangspunkt for 
fellesskapsritualer må avvises i vårt stadig mer 
mangfoldige samfunn. Det må bli slutt på bønn 
på linje og obligatoriske feltgudstjenester. 

Det er også problematisk at falne soldater 
nærmest «automatisk» får en kristen minne
seremoni. Vi ber Forsvarsdepartementet 
undersøke hva som må til for å lovlig registrere 
livssynspreferanser i tilfelle dødsfall for solda
ter som ønsker det. 

Hensikten med tilstedeværelse av livssyns
betjening i Forsvaret, må være å ivareta den 
enkeltes religiøse eller livssynsmessige behov. 

[…] 
Forsvarsdepartementet bør merke seg at 

de som ikke er tilknyttet noe tros- eller livs
synssamfunn utgjør en stor og raskt økende 
gruppe. Antagelig gjelder dette særlig i de 
yngre aldersgruppene. Det er derfor heller 
ikke riktig å legge nominell oppslutning i 
befolkningen til grunn for dimensjonering av 
tilbudet om livssynsbetjening i Forsvaret. 

Vi merker oss samtidig at antallet soldater 
er kraftig redusert de siste tiårene, mens antal
let feltprester er omtrent uendret. Dette tilsier 
at det finnes ledig kapasitet til å foreta 
endringer på dette feltet. Samtidig må det klar
gjøres hva feltprestene skal gjøre, og hvilke 
oppgaver og ansvar de i dag har. Organisering 
av generelle velferdstilbud og soldatenes 
etikkundervisning bør ikke delegeres til felt
prestene. Etikk er et selvstendig fagområde 
som ikke bør knyttes til en bestemt konfesjon. 
HEF mener departementet bør ta initiativ til en 
kartlegging av hvilke oppgaver institusjons
prestene i dag har, og se i hvilken grad all
mennmenneskelige behov kan ivaretas uten å 
nødvendigvis knyttes opp til livssyn. Et tilbud 
kan f.eks. organiseres med filosofer og råd
givere med annen fagbakgrunn. 

Deretter må den faktiske etterspørselen 
etter livssynsspesifikt personell (som prester, 
imamer osv.) være med på å dimensjonere til
budet. Vi ser gjerne at soldater, når de møter til 
tjeneste, kan registrere sine livssynspreferan
ser (gjerne anonymt). Dette grepet kan gjøre 
tilbudet for forsvarets personell bedre for alle, 
og kan også ivareta de mange uten tilknytning 
til bestemte tros- eller livssynssamfunn.» 

7.1.4 Departementets vurdering 

Departementet er enig med Forsvaret om at de 
nevnte paragrafene også har en nær tilknytning til 
§ 6 og kunne ha stått i tilknytning til denne para
grafen. Imidlertid er det mer hensiktsmessig å ha 
en kronologisk oppbygging av kapittelet. Dette 
innebærer at man første regulerer hvem som blir 
vernepliktig. Deretter særreglene om verneplik
ten. Departementet opprettholder høringsforsla
gets struktur til kapittel 2. 

Departementet foreslår i tredje ledd å presi
sere at det også er et krav til at utenlandske stats
borgere «oppholder seg i» Norge for at tilknyt
ningskravet skal være tilstede. 

Forsvaret har foreslått en endring i forslaget til 
§ 6 femte ledd. Departementet er enig i at bestem
melsen bør endres til å omfatte «ordinerte prester 
i Den norske kirke og prester og forstandere i 
registrerte tros- og livssynssamfunn». Dette er 
nødvendig for at bestemmelsen skal være i sam
svar med endringen av 21. mai 2012 i Grunnloven 
§ 16 om religionsfrihet. Den norske kirke er ikke 
et registrert trossamfunn i lovens forstand, men et 
særskilt lovforankret kirkesamfunn, jf. lov om Den 
norske kirke. Den norske kirke må derfor nevnes 
særskilt. 

Departementet bemerker at denne bestem
melsen inneholder to elementer. Det første er at 
geistlige er fritatt for verneplikt. Dette er et gam
melt prinsipp som også følger av Norges folke
rettslige forpliktelser om retten til tros- og livs
synsutøvelse. Bestemmelsen omfatter alle 
prester fra Den norske kirke og prester og for
standere i registrerte tros- og livssynssamfunn. 
Det andre er plikten til å gjøre tjeneste som felt
prest i Forsvaret. Departementet foreslår ikke å 
endre dette, men har foreslått en omformulering 
av gjeldende bestemmelse og foreslår at plikten 
til å gjøre tjeneste som feltprest skal fremgå av 
forskrift. Fritaket for verneplikt gjelder bare de 
geistlige som ikke tidligere er innkalt til tjeneste 
i Forsvaret. Dersom de kalles inn og starter sin 
tjeneste i Forsvaret før de ordineres eller tilset
tes i geistlig tjeneste, har de plikt til å gjøre tje
neste som feltprest i Forsvaret når de er ordinert 
eller tilsatt som geistlige. Det bør i forskriften 
vurderes om «feltprest» bør erstattes med en 
annen betegnelse. 

Departementet har videre merket seg innspil
let fra Human-Etisk forbund og bemerker at depar
tementet mener forslaget er i samsvar med retten 
til religionsfrihet etter Grunnloven og Norges 
internasjonale forpliktelser. 
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7.2 Innhenting av personopplys
ninger, opplysnings- og meldeplikt 

7.2.1 Gjeldende rett 

Utskrivning og opplysnings- og meldeplikt 

Vernepliktsloven § 20 første og fjerde ledd gir 
bestemmelser om hvem som er utskrivningsplik
tige. I følge bestemmelsen er enhver som opphol
der seg her i riket utskrivningspliktig fra 1. januar 
det året de fyller 18 år. De som da er utenfor riket, 
blir utskrivningspliktige straks de kommer hit. 
Tredje ledd ble tatt inn i vernepliktsloven ved 
behandlingen av Ot.prp. nr. 41 (2008–2009). 
Bestemmelsen definerer hva utskrivningsplikten 
innebærer. I Rt. 2005 s. 1775 la Høyesterett til 
grunn at utskrivning først og fremst tar sikte på 
fordeling av mannskaper til de forskjellige for
svarsgrener, våpenarter mv. Det er riktig at 
utskrivning er en forutsetning for fordeling av per
sonell til tjeneste, men utskrivningen innebærer 
isolert sett innrullering av de utskrivningspliktige 
i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister, og 
klassifisering av de utskrivningspliktige for å fast
slå deres tjenestedyktighet og øvrige forutsetnin
ger for tjeneste. Det gis også bestemmelser om at 
de som ennå ikke er blitt utskrivningspliktige, kan 
tillates å bli utskrevet etter nærmere bestemmel
ser fastsatt av Kongen, men ikke tidligere enn fra 
1. januar det året de fyller 17 år. I femte ledd gis 
det regler for utskrivningsplikten i krig eller når 
krig truer. Vernepliktsloven § 20 ble endret i for
bindelse med innføring av sesjonsplikt for kvin
ner, jf. Ot.prp. nr. 41 (2008–2009). 

I dag brukes begrepet utskrivningsplikt om de 
plikter man er pålagt før verneplikten inntrer. 
Utskrivning innebærer innrullering, sesjon del 1, 
sesjon del 2 og klassifisering. Denne prosessen er 
en forutsetning for å bli vernepliktig. 

Regler for innrullering av utskrivningspliktige 
er gitt i vernepliktsloven § 25, som sier at innrulle
ring ikke foretas tidligere enn 1. januar året forut 
for utskrivningsåret, med mindre Kongen på 
grunn av særlige forhold har bestemt noe annet. 
De som blir utskrivningspliktige utenom nor
malalderen, skal innrulleres så snart som mulig. 
Innrullering omfatter innhenting av personopplys
ninger fra Det sentrale folkeregisteret, og kontroll 
av opplysningene mot andre offentlige registrer. 
Formålet med innhentingen er å identifisere per
soner som åpenbart ikke er egnet for tjeneste i 
Forsvaret. Forsvaret innhenter også opplysninger 
fra Førerkortregisteret (autosys), DSR (farlig 
last), NAV, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Straffe- 
og bøteregisteret, Passdata, Postens adresseregis

ter, Helsepersonellregisteret, Sentralregisteret for 
sikkerhetsopplæring, Statens lånekasse for utdan
ning og Samordna opptak. 

Vernepliktforskriften § 3-2 sier at de under 
vernepliktig alder, som etter søknad innvilges 
fremskutt tjeneste, blir vernepliktig fra og med 
fordelingen, men tidligst den dagen de fyller 18 år. 
I § 25 fremgår det at innrullering ikke foretas tidli
gere enn året før utskrivningsåret, som ifølge § 20 
første ledd er det året de fyller 18 år. Bestemmel
ser om at alle utskrivningspliktige skal avgi en 
egenerklæring på sesjon 1, er gitt i § 27 andre 
ledd. Hensikten med denne egenerklæringen er å 
skaffe informasjon om den enkeltes helse, forut
setninger og interesser, som grunnlag for videre 
utvelgelser og oppfølging. 

Bestemmelser om Vernepliktsverkets ansvar 
for å føre et verneplikts- og tjenesteregister er gitt 
i vernepliktsloven § 36. Nærmere bestemmelser 
om innhold og oppbevaring av opplysningene i 
registeret følger i dag av vernepliktforskriften. Av 
heimevernloven § 31 fremgår det at Kongen kan 
gi bestemmelser om rulleføring av heimeverns
soldater. Rulleføringen er Forsvarets innhenting 
og behandling av personopplysninger og oppdate
ring av Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister. 

Det følger i dag av vernepliktsloven § 39 første 
ledd at Kongen kan bestemme at utskrivningsplik
tige og vernepliktige har en meldeplikt om flytting, 
bortreise, utvandring og mønstring i utenriks fart. 
Videre er det gitt hjemmel for Kongen til å fastsette 
nærmere bestemmelser om reiseforbud. Det følger 
av Grunnloven § 106 at enhver kan nektes å forlate 
landet hvis det er nødvendig for å avtjene verneplik
ten. I krig eller når krig truer kan det innføres utrei
seforbud med Stortingets samtykke for utskriv
ningspliktige og vernepliktige og også personer fra 
1. januar i det år de fyller 17. Paragraf 39 har til for
mål å forhindre at de som har tjenesteplikt i Forsva
ret reiser ut av landet når det er behov for dem. Inn
føringen av et slikt forbud må anses som inn
gripende for friheten til borgerne. Bestemmelsen 
må ses i sammenheng med vernepliktsloven § 15. 
Utfyllende bestemmelser om flytting, utreisetilla
telse og fast bosetting i utlandet finnes i dag i ver
nepliktforskriften kapittel 20. I vernepliktsloven 
§ 39 andre ledd ligger det i dag en meldeplikt til 
politiet når man kommer tilbake til Norge etter 
utenriksfart. Det følger av heimevernloven § 24 
bokstav a og b at vernepliktslovens bestemmelser 
får tilsvarende anvendelse. 

Vernepliktsloven § 40 første ledd gir hjemmel 
til å kreve at personer i utskrivningspliktig eller 
vernepliktig alder ved personlig fremmøte eller 
skriftlig, skal gi alle opplysninger som er av betyd
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ning for utskrivningen og verneplikten deres. De 
kan også pålegges å dokumentere opplysningene 
og godtgjøre at de er korrekte. Hvem som kan 
kreve opplysningene fremlagt bestemmes av Kon
gen, jf. vernepliktsloven § 40 andre ledd første 
punktum. Det fremgår av vernepliktforskriften 
§ 21-5 at blant annet Vernepliktsverket, oppset
tende enheter, politi- og sivilforsvarsmyndigheter, 
øvrige offentlige myndigheter og private arbeids
givere, jf. vernepliktsloven § 46 første ledd og nor
ske utenriksstasjoner, kan kreve opplysningene 
fremlagt. Vernepliktsloven § 40 andre ledd siste 
punktum gir i tillegg til første punktum norske 
statsborgere som oppholder seg utenfor Norge 
adgang til å godtgjøre at deres vernepliktsforhold 
ikke er til hinder for et fortsatt opphold i utlandet 
ved utenriksstasjonene. Dette gjelder også ved 
innføring av nasjonalitetsprotokoll. Nasjonalitets
protokoll opprettes i visse situasjoner for å regis
trere borgere i utlandet. Det følger av heimevern
loven § 24 bokstav c at vernepliktslovens bestem
melser får tilsvarende anvendelse. 

Vernepliktsloven § 42 har stått uendret siden 
vernepliktsloven trådte i kraft i 1953. Formålet 
med bestemmelsen er å sikre en effektiv gjen
nomføring av utskrivningen og tjenesteplikten. 
Utskrivningspliktige og vernepliktige skal når 
Forsvaret krever det skriftlig bekrefte mottak av 
innkallinger med videre. Overtredelse av bestem
melser kan medføre ileggelse av bøter, jf. verne
pliktsloven § 48 nr. 3. Det følger av heimevern
loven § 24 bokstav e at vernepliktsloven får tilsva
rende anvendelse. 

Vernepliktsloven § 43 første ledd presiserer at 
enhver har plikt til å påse at vedkommendes 
utskrivnings- og vernepliktsforhold kommer 
under behandling. De som ikke mottar for eksem
pel innkalling til sesjon 2 eller førstegangstjeneste, 
og burde ha skjønt at de skulle ha mottatt slik inn
kallelse, er forpliktet til å melde fra om dette til 
politiet eller Forsvarets personell- og verne
pliktssenter, jf. vernepliktsloven § 43 andre ledd. 

Etter militærnekterloven § 2 fjerde ledd kan 
personer som søker om fritak på grunn av overbe
visningsgrunner, pålegges å møte personlig for å 
gi forklaring i saken. Dette gjelder i de tilfeller der 
søknaden ikke kan avgjøres på det foreliggende 
grunnlaget. 

Opplysningsplikt for private og offentlige virksomheter 

Vernepliktsloven § 46 gir bestemmelser om 
offentlige og private virksomheters plikt til å gi 
opplysninger som er av betydning for en persons 
utskrivnings- og tjenesteplikt til Forsvaret. I ver

nepliktsloven § 46 første ledd står det at offentlige 
myndigheter og tjenestemenn, arbeidsgivere og 
fartøysførere, bestyrere og private læreanstalter, 
ungdomshjem og sykehus, prester og forstandere 
i trossamfunn, plikter uten betaling å gi opplysnin
ger, oppgaver og attestasjoner til bruk for utskriv
ning, rulleføring og innkalling til tjeneste om 
enhver mellom 17 og 45 år som er knyttet til dem 
eller registrert hos dem. 

Av vernepliktsloven § 46 andre ledd fremgår 
det at enhver eier eller besitter av rom som er 
åpent for allmennheten og enhver fartøysfører, 
plikter å bistå med oppslag av kunngjøringer i 
anledning av utskrivning og verneplikt. Heime
vernloven § 29 første ledd gir tilsvarende bestem
melser. 

7.2.2 Høringsnotatet 

Innhenting og behandling av personopplysninger 

I høringsforslaget foreslo departementet ikke å 
videreføre begreper som utskrivning, klassifise
ring og innrullering. Departementet foreslo i 
høringsforslaget en paragraf om Forsvarets rett til 
å innhente og behandle personopplysninger. 
Bestemmelsen erstatter vernepliktsloven §§ 20 
første til fjerde ledd, 22 nummer 1 og 25. Formålet 
er å gi klare og presise regler om plikten til å gi 
opplysninger og Forsvarets rett til å innhente opp
lysninger og oppdatere begrepene til å være i 
samsvar med dagens samfunn. 

Forslaget til § 7 ble i høringsnotatet begrunnet 
slik: 

«Innrullering er et begrep som er benyttet fra 
gammelt av fordi man ble innrullert i datidens 
hovedrulle. Forsvarets hovedrulle er i dag For
svarets verneplikts- og tjenesteregister. Depar
tementet mener at det er mer pedagogisk og i 
samsvar med dagens begrepsbruk å ikke vide
reføre begrepet innrullering. Innrullering inne
bærer at Forsvaret innhenter, registrerer og 
kontrollerer personopplysninger om norske 
borgere og om utenlandske statsborgere som 
oppholder seg i Norge. 

I gjeldende rett heter det at innrulleringen 
ikke skal foretas tidligere enn året forut for 
utskrivningen. Det vil si at Forsvaret kan inn
hente og behandle personopplysninger fra det 
året de fyller 17 år. Forslag til § 7 gir Forsvaret 
en rett til å innhente opplysninger om norske 
statsborgere, og om utenlandske statsborgere 
som oppholder seg i Norge fra det året de fyller 
17 år. 
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I vernepliktsloven § 46 er Forsvarets rett til 
å innhente opplysninger fra offentlige myndig
heter og tjenestemenn m. m begrenset til å 
gjelde personer mellom 17 og 45 år. 

Forsvaret har også behov for å innhente 
opplysninger om personer etter at de har fylt 45 
år. Det foreslås derfor ikke en absolutt begren
sing, men opplysningsplikten er begrenset til å 
gjelde nødvendige opplysninger som Forsvaret 
har behov for. Formålet med å innhente opplys
ningene er å avklare om personer er skikket til 
tjeneste, å innkalle personer til tjeneste og å 
holde verneplikts- og tjenesteregisteret oppda
tert. Personopplysningsloven § 11 bokstav e 
sier at den behandlingsansvarlige skal sørge 
for at personopplysningene som behandles er 
korrekte og oppdaterte. 

For å kunne oppdatere sine registre, tren
ger Forsvaret også opplysninger om personer 
– over 55 år ved inngåelse av kontrakt om tje

neste i Heimevernet 
–	 mellom 55 og 60 år for oppfølging av mili

tært tilsatte 
–	 mellom 55 og 70 år for oppfølging av sivilt 

tilsatte i Forsvaret 
–	 over 55 år for kontroll av personer som fri

villig melder seg til tjeneste i Forsvaret i 
krig eller når krig truer 

Departementet mener videre at rulleføring kan 
sidestilles med behandling av personopplys
ninger. Bestemmelsen i vernepliktsloven og 
heimevernloven om rulleføring er ivaretatt i § 7 
om innhenting og behandling av personopplys
ninger. 

Departementet foreslår å videreføre for
skriftsbestemmelsene i tredje ledd. Vi foreslår 
også at forskriftskompetansen delegeres til 
departementet.» 

Opplysningsplikt og meldeplikt 

I høringsforslagets § 8 foreslår departementet å 
regulere opplysningsplikten og meldeplikten til 
Forsvaret. Paragrafen erstatter vernepliktsloven 
§§ 27 andre ledd, 39 første ledd første og andre 
punktum, 42 første ledd, 43, heimevernloven § 24 
bokstav a til c og bokstav e og militærnekterloven 
§ 2 fjerde ledd. Departementet har foreslått å ikke 
videreføre § 39 første ledd om tillatelse til møn
string i utenriksfart, meldeplikten til politiet i § 39 
andre ledd og § 40 andre ledd andre punktum om 
nasjonalitetsprotokoll og utstedelse av pass. 
Departementet har i høringsnotatet begrunnet 
forslaget slik: 

«Innholdet i vernepliktsloven § 43 første ledd 
foreslås videreført i § 8 første ledd, men ord
lyden foreslås endret for å gjøre det enklere å 
forstå hva som ligger i meldeplikten. Departe
mentet foreslår å klargjøre plikten til å gi og 
utlevere opplysninger som kan ha betydning 
for at Forsvaret kan avgjøre om en person er 
vernepliktig, og om vedkommende kan tjenes
tegjøre i Forsvaret. Det vil være opp til Forsva
ret å bestemme hvilke opplysninger som har 
betydning for verneplikten. I samsvar med 
foreslåtte begrepsbruk foreslås det å presisere 
at opplysningene skal være av betydning for 
personens verneplikt fra det året de fyller 17 til 
55 år. Opplysningsplikten må gjelde fra 17 år til 
55 år, fordi dette er i samsvar med når Forsva
ret starter innhenting av opplysninger for å 
kartlegge om personer kan bli vernepliktige, 
og hvor lenge verneplikten kan vare. 

Departementet mener at egenerklæringen 
i dagens sesjon del 1, er en del av prosessen for 
å innhente personopplysninger om de utskriv
ningspliktige, og må sees i sammenheng med 
de øvrige personopplysningene som legges til 
grunn for å selektere de som antas å være 
egnet for tjeneste i Forsvaret. Plikten til å svare 
på egenerklæringen omfattes av bestemmel
sene om opplysningsplikt og meldeplikt i § 8. 
Bestemmelsen om todelt sesjon kom inn i for
bindelse med at kvinner fikk sesjonsplikt. 
Departementet foreslår at den todelte sesjons
ordningen slik den fremgår av loven ikke vide
reføres. Opplysningene som innhentes gjen
nom egenerklæringen skal fortsatt brukes som 
grunnlag for videre utvelgelse og oppfølging av 
de personene som anses best egnet til tjeneste 
i Forsvaret, uten at dette inngår som en del av 
sesjonen. Endringen innebærer ingen materi
ell endring. 

Departementet mener det er pedagogisk 
riktig å samle alle bestemmelsene som gjelder 
opplysningsplikt og meldeplikt i en bestem
melse, vi foreslår derfor at militærnekterloven 
§ 2 fjerde ledd videreføres i § 8 første ledd 
tredje punktum. 

I dag mottar ikke politiet henvendelser ved
rørende vernepliktsforhold. Slike henvendel
ser må gå til Forsvaret. Forsvarets personell- 
og vernepliktssenter vil være den enheten i 
Forsvaret som skal motta slike henvendelser, 
men det bør være tilstrekkelig at det fremgår 
av loven at melding skal gis til Forsvaret. 

Vernepliktsloven § 42 første ledd er videre
ført i § 8 andre ledd. Vi har presisert at det er 
Forsvaret som kan kreve bekreftelse på mot
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tatte innkallinger med videre av personer mel
lom 17 og 55 år. 

Bestemmelsen om meldeplikt ved reise, 
flytting og utvandring i vernepliktsloven § 39 
første ledd første og andre punktum videre
føres, men departementet foreslår enkelte 
endringer for å gjøre bestemmelsen tidsrele
vant. Mønstring i utenriksfart foreslås fjernet. 
Forsvaret vil i dag få opplysninger om flytting 
fra folkeregisteret. Siden departementet fore
slår at opplysningsplikten skal være fra 17 år, er 
tillegget i vernepliktsloven § 39 første ledd 
tredje punktum [siste ledd] ikke lenger nød
vendig. Departementet foreslår i tredje ledd at 
Forsvaret kan pålegge personer som kan bli 
innkalt en meldeplikt, hvis de skal flytte eller 
oppholde se utenfor Norge i mer enn to måne
der. Dette er i samsvar med vernepliktforskrif
ten kapittel 20. Bestemmelser om reiseforbud i 
krig eller når krig truer, foreslås videreført i 
forslaget til § 16. 

Som det fremgår av forarbeidene fra 1953, 
kan det kunne bli nødvendig i krig eller ved 
fare for krig, å utskrive også nordmenn som 
oppholder seg i utlandet. Departementet fore
slår derfor å videreføre bestemmelsen som 
gir Kongen hjemmel til å gi bestemmelser om 
hvilke personer og institusjoner som kan 
kreve opplysningene og klargjøre at disse skal 
gis i forskrift, men vi foreslår å endre personer 
og institusjoner til «private og offentlige virk
somheter i Norge og norske virksomheter i 
utlandet». Vernepliktsloven § 40 andre ledd 
andre punktum gir i tillegg til første punktum, 
adgang til at også norske statsborgere som 
oppholder seg utenfor Norge kan godtgjøre at 
deres vernepliktsforhold ikke er til hinder for 
et fortsatt opphold i utlandet ved utenriks
stasjonene. Dette gjelder også ved innføring 
av nasjonalitetsprotokoll. Dette er en proto
koll som opprettes i visse situasjoner for å 
registrere norske borgere i utlandet. 
Vernepliktsloven § 40 andre ledd andre punk-
tum dekkes delvis av første punktum. Depar
tementet kan i utgangpunktet ikke se at dette 
har noen relevans i dag, men mener uansett at 
det ikke naturlig å regulere dette i denne 
loven. Vernepliktsloven § 40 andre ledd andre 
punktum foreslås derfor opphevet. Forskrifts
bestemmelsen om muntlig forklaring i 
militærnekterloven § 2 foreslås videreført i 
§ 8 fjerde ledd. 

Vernepliktsloven § 39 andre ledd foreslås 
ikke videreført. Dette praktiseres ikke i dag.» 

Offentlige og private virksomheters opplysningsplikt 

Departementet foreslo å videreføre verneplikts
loven § 46 første ledd i høringsforslagets § 59. 
Departement foreslo også å utvide opplysnings
plikten til å gjelde personer over 45 år. Forslaget 
ble i høringsnotatet begrunnet slik: 

«Vernepliktsloven § 46 gjelder plikten som 
offentlige og private virksomheter har til å gi 
opplysninger som er av betydning for en per
sons utskrivnings- eller tjenesteplikt. 

Departementet foreslår å utvide denne plik
ten til å gjelde alle personer fra de fyller 17 år. 
Aldersbegrensningen som gjelder i dag, perso
ner fra 17 til 45 år, medfører at Forsvaret ikke 
har mulighet til å oppdatere sine registre slik de 
er forpliktet til etter blant annet personopplys
ningsloven. Forsvaret har et behov for å kunne 
innhente opplysninger, som er relevante for 
gjennomføring av utskrivning og innkalling til 
tjeneste fra personer, også etter de er fylt 45 år. 
Dette fordi personer over 45 år fortsatt kan være 
tjenestepliktige, se punkt 7.3.3. Opplysnings
plikten er begrenset til å gjelde nødvendige opp
lysninger som Forsvaret har behov for. Dette 
fremgår av forslag til § 7. Forsvaret kan bare inn
hente opplysninger som er nødvendige for å 
avklare om personer er skikket til tjeneste, for å 
kunne innkalle personer, og for å holde verne
plikts- og tjenesteregisteret oppdatert. 

Departementet foreslår at vernepliktsloven 
§ 46 første ledd videreføres med små språklige 
endringer. I tillegg foreslås det at opplistingen 
i første ledd endres til «offentlige myndigheter, 
arbeidsgivere, utdannings- og helseinstitusjo
ner, prester og forstandere i tros- og livssyns
samfunn». Departementet mener at det ikke er 
nødvendig å angi i detalj hvem som har plikt til 
å gi opplysninger til Forsvaret i den utstrek
ning det er gjort i dag. Store deler av dagens 
opplisting er overlappende. Det nye forslaget 
medfører ingen materielle endringer. 

Videre foreslås det at vernepliktsloven § 46 
andre ledd oppheves, fordi behovet for bestem
melsen ikke foreligger lenger.» 

7.2.3 Høringsinstansenes syn 

Departementet har ikke fått innspill til at bestem
melsen om nasjonalitetsprotokoll ikke videre
føres. 

Forsvaret har merknader til §§ 7, 8 og 59. For
svaret har til §§ 7 og 8 uttalt at: 
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«I første ledd første punktum er opplysnings- 
og meldeplikten begrenset til å gjelde for per
soner mellom 17 og 55 år. Sivilbeskyttelses
loven § 8 gir bestemmelse for tilsvarende opp
lysnings- og meldeplikt, men her brukes «per
soner som vurderes til tjeneste i Sivilforsvaret 
og tjenestepliktige plikter…». Dette er en noe 
mer treffende angivelse av hvem plikten gjel
der for, sett i sammenheng med forslagets § 7 
andre ledd om formålet med innhenting og 
behandling av personopplysninger. 

[…] 
Det følger av høringsnotatet at forslaget til 

ny § 8 skal klargjøre plikten til å gi og utlevere 
opplysninger som kan ha betydning for at For
svaret kan avgjøre om en person er verneplik
tig, og om vedkommende kan tjenestegjøre i 
Forsvaret. Slik forslaget til § 8 fremstår, legges 
det opp til at den enkelte først på oppfordring 
plikter å gi Forsvaret opplysninger. Det vil utfra 
ordlyden si at plikten forutsetter en oppfor
dring. Den enkelte har således ikke en ubetin
get plikt til å på eget initiativ gi Forsvaret slike 
opplysninger. Det fremstår noe uklart hva som 
ligger i «på oppfordring», herunder om 
bestemmelsen hjemler at det kan gis en gene
rell oppfordring om å gi opplysninger av betyd
ning under tjenestegjøring, noe som i realite
ten vil tilsvare en meldeplikt. Det er ikke uvan
lig at forhold som kan ha betydning for 
verneplikten og tjenestegjøringen kan endre 
seg i perioden personellet tjenestegjør. Det bør 
vurderes hvorvidt det bør påligge den enkelte 
å på eget initiativ aktivt overbringe opplysnin
ger av slik betydning. 

Videre kan det kommenteres at § 8 er plas
sert i kapittel 2 om «Verneplikt». I § 8 første 
ledd refereres det kun til forhold som har 
betydning for verneplikten og ikke tjeneste
plikten. Virkeområdet til § 8 fremstår i sin hel
het noe uklart, med tanke på personell med tje
nesteplikt uten å være vernepliktig og for til
satte, og kan skape usikkerhet med tanke på 
hvem som har plikter etter bestemmelsen. 

Bestemmelsen bør klargjøres ytterligere, 
og bør gjelde vernepliktige og tjenestepliktige. 

I forslagets fjerde ledd bør det presiseres at 
dette er et tillegg til bestemmelsens første 
ledd.» 

Forsvaret mener at § 8 første punktum bør endres 
til: 

«Personer som vurderes til tjeneste i Forsva
ret, vernepliktige og tjenestepliktige plikter på 

oppfordring å gi Forsvaret opplysninger som 
har betydning for verneplikten.» 

Forsvaret har videre bemerket til høringsforsla
gets § 59 at: 

«Forsvaret blir av og til nektet tilgang til nød
vendige opplysninger om utskrivningspliktige 
og vernepliktige med bakgrunn i taushetsplikt. 
Sivilbeskyttelsesloven § 8 andre ledd gir 
bestemmelse om plikt til å gi Sivilforsvarets 
myndigheter opplysninger uten hinder av taus
hetsplikt. Verken vernepliktsloven eller forsla
get til ny lov har tilsvarende bestemmelse, noe 
som er nødvendig for å kunne utøve en forsvar
lig og rettferdig vernepliktsforvaltning. 

[…] Lovforslaget § 7 regulerer Forsvarets 
rett til å innhente og behandle personopplys
ninger, mens § 59 regulerer plikt til å gi opplys
ninger til Forsvaret. Tematisk bør det vurderes 
å plassere disse bestemmelsene sammen slik 
at forholdet mellom disse bestemmelsene 
fremstår tydeligere.» 

Forsvaret mener at § 59 bør endres til: 

«Offentlige myndigheter, arbeidsgivere, utdan
nings- og helseinstitusjoner, prester og for
standere i tros- og livssynssamfunn skal uten 
hinder av taushetsplikt på forespørsel fra For
svaret gi opplysninger om personer som er 
knyttet til dem eller registrert hos dem, fra det 
året de fyller 17 år. Det kan ikke kreves beta-
ling for slike opplysninger.» 

Generaladvokaten har merknader til hørings
forslaget §§ 7 og 8. Generaladvokaten har uttalt til 
§ 7 at: 

«Når dette [første ledd] leses i sammenheng 
med formålet i § 7 andre ledd, må «personer 
som oppholder seg i Norge» tolkes innskren
kende. En slik tolkning er ikke innlysende for 
ikke-jurister. Ordlyden i første ledd kan isolert 
sett opptegne en utilsiktet gråsone mot enkelte 
personvernregler. Ettersom formålet med inn
hentingen av opplysninger er å avklare verne
pliktig tjeneste, bør personkretsen som det kan 
innhentes opplysninger om kvalifisere til ver
neplikt. I tråd med forslagets § 6 og verneplikt
forskriften § 2-5, kreves det «fast tilknytning» 
og det må være sannsynlig at vedkommende vil 
bosette seg her i landet permanent eller for et 
lengre tidsrom». Bestemmelsene i lovforslaget 
bør reflekter dette. Den nåværende ordlydens 
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formulering favner videre enn nødvendig, og 
bør vurderes presisert.» 

Generaladvokaten uttaler videre til § 8 at: 

«Bestemmelsen omhandler opplysnings- og mel
deplikt. I første ledd adresseres pliktene til «Per
soner mellom 17 og 55 år». […] Ordlyden på 
dette punktet bør presiseres, av hensyn til klar
het og nøyaktighet. Det bør fremgå at begrepet 
begrenses til å gjelde norske statsborgere og 
andre som kan avtjene verneplikt. I tråd med 
alminnelig lovgivningsteknikk kan dette for 
eksempel avhjelpes ved å sette inn en innskutt 
leddsetning etter «Personer», hvor det henvises 
til lovforslagets § 6, som angir hvem som omfat
tes av personbegrepet.» 

Norske Reserveoffiserers Forbund støtter forslaget 
til en tydeliggjøring av opplysningsplikten. 

Politidirektoratet har følgende innspill til § 7: 

«Politidirektoratet legger til grunn at lovforsla
gets § 7 om innhenting og behandling av per
sonopplysninger også omfatter vernepliktige 
som kan bli/blir overført til Politireserven. 
Adgangen til å innhente og behandle opplys
ninger gjelder for blant verneplikten, som i 
henhold til § 15 er forutsetningen for over
føring til Politireserven.» 

Tillitsmannsorganisasjonen for Forsvaret uttaler i 
sitt innspill at de støtter bruken av begrepet 
sesjon, men mener det bør benyttes et annet 
begrep for sesjon 1 enn «informasjonsinnhenting». 

7.2.4 Departementets vurdering 

Departementet viser til Forsvarets og General
advokatens innspill til § 8 og sammenhengen med 
forslaget til §§ 6 og 7 om hvem Forsvaret kan inn
hente opplysninger om og behovet for at bestem
melsen presiseres ytterligere. 

Bestemmelsene i § 7 gir et særskilt hjemmels
grunnlag for Forsvaret til å innhente personopp
lysninger, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9. 
Dette er en vid hjemmel til å innhente personopp
lysninger. Det er derfor viktig at rammene for 
bestemmelsene er klare. Det er kun personopp
lysninger som er nødvendige å innhente for å 
–	 avgjøre om en person kan anses skikket til tje

neste 
–	 avgjøre om hvem som innkalles til tjeneste, og 
–	 sørge for at personopplysningene i verneplikts- 

og tjenesteregisteret til Forsvaret er oppdatert 

Departementet foreslår å angi dette særskilt i § 7 
første ledd i en punktliste. Forsvaret kan ikke inn
hente opplysninger om vernepliktige eller tjenes
tepliktige til andre formål etter denne bestemmel
sen. Forslaget til § 8 har ikke samme opplistingen 
som i § 7, men §§ 7, 8 og 59 må sees i sammen
heng. I henhold til gjeldende rett skal man gi opp
lysninger om forhold som har «betydning for 
deres utskrivning eller verneplikt», jf. verne
pliktsloven § 40. 

Plikten til å gi opplysninger strekker seg ikke 
lenger enn hva Forsvaret kan be om etter §§ 7 og 
59. Dette følger av at opplysningene skal gis etter 
«oppfordring». Dette innebærer at personer ikke 
har et selvstendig ansvar til å melde fra til Forsva
ret på eget initiativ om forhold av betydning for 
verneplikten, hvis ikke Forsvaret har bedt om det. 
Departementet mener bestemmelsen vil gå alt for 
langt hvis personer av eget initiativ skal ha en 
uoppfordret meldeplikt om alle forhold som kan 
være relevant for han eller hennes vernepliktsfor
hold. Forsvarets hjemmel til å innhente opplysnin
ger anses nødvendig for at Forsvaret skal kunne 
kartlegge hvem som er aktuelle å vurdere for tje
neste og innkalle til tjeneste i Forsvaret. Departe
mentet bemerker at brudd på opplysningsplikten 
og meldeplikten også kan straffes etter forslaget 
til § 67. Departementet mener Forsvaret er nær
mest til å vite hvilke opplysninger som er rele
vante og kan innhente dette etter § 7. 

Generaladvokaten mener at høringsforslagets 
§ 7 om «personer som oppholder seg i Norge» må 
tolkes innskrenkende. Departementet mener at 
retten til å innhente opplysninger og opplysnings
plikten i forslaget til §§ 7 og 8 strekker seg lenger 
enn forslaget til § 6. Forsvaret må kunne innhente 
opplysninger om personer som oppholder seg i 
riket for å kunne avgjøre om de er vernepliktige 
etter forslaget til § 6. For at Forsvaret skal kunne 
innkalle skikkede personer til tjeneste det året de 
fyller 19 år må Forsvaret starte innhentingen av 
opplysninger fra det året han eller hun fyller 17 år. 
På bakgrunn av de opplysningene Forsvaret får 
fra offentlige og private registre vil de avgjøre 
hvem de skal be om ytterligere opplysninger etter 
forslaget til § 8. 

I høringsforslaget var det satt en begrensing 
om at opplysnings- og meldeplikten gjaldt fra fylte 
17 til 55 år. Forsvarets rett til å innhente opplys
ninger etter forslaget til § 7 har ikke denne 
begrensingen fordi Forsvaret har behov for å 
kunne oppdatere sitt register også etter at han 
eller hun har fylt 55 år. Forsvaret har behov for å 
innhente opplysninger om personer som er tjenes
tepliktige og som frivillig vil gjøre tjeneste i For
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svaret etter at de er 55 år. Forsvaret overleverer 
data fra verneplikts- og tjenesteregisteret til Riks
arkivet når en person som er registrert fyller 70 
år. Inntil denne tiden må dataene være oppdaterte. 
For at det skal være samsvar mellom forslaget til 
§§ 7, 8 og 59, foreslår departementet ingen øvre 
aldersbegrensning i forslaget til § 8 første ledd. 

Forsvarets verneplikts- og tjenestereiser skal 
behandle personopplysninger etter personopplys
ningsloven med forskrifter. 

Når det gjelder Forsvarets innspill til anven
delse av bestemmelsen for tjenestepliktige, vil 
reglene i kapittel 2 og 3 i loven gjelde for militært 
tilsatte så lenge ikke annet følger av tilsettingsvil
kårene, jf. forslaget til § 45. Bestemmelsen vil 
også gjelde for de som inngår kontrakt om tje
neste i Forsvaret. 

Departementet foreslår etter dette å gjøre 
enkelte endringer i høringsforslaget for å klar
gjøre til hvilke formål Forsvaret kan innhente 
opplysninger etter § 7. Departementet foreslår å 
ikke begrense opplysnings- og meldeplikten i 
høringsforslaget § 8 første ledd til 55 år, og vi 
foreslår enkelte språklige endringer. For øvrig 
opprettholdes høringsforslaget til § 8. For å vise 
sammenhengen mellom §§ 7 og 59, foreslår 
departementet å ta inn en henvisning til § 7 i for
slaget til § 59. Videre foreslår departementet å 
presisere at opplysningene skal gis «uten hinder 
av lovpålagt taushetsplikt». 

Dette innebærer ingen materiell endring. Til
svarende bestemmelse følger også av sivilbeskyt
telsesloven § 8 andre ledd. Som mottaker av opp
lysningene er Forsvaret forpliktet til å bevare taus
hetsplikten utad, jf. også forvaltningsloven § 13. 
Forsvaret er bundet av de samme regler som gjel
der for det forvaltningsorgan eller institusjon som 
opplysningene hentes fra. 

7.3	 Utvelgelse av hvem som er skikket 
til tjeneste 

7.3.1 Gjeldende rett 

Sesjon og klassifisering 

Vernepliktsloven § 27 gir bestemmelser om todelt 
sesjonsordning. Ordningen kom i forbindelse 
med innføring av sesjonsplikt for kvinner i 2009, jf. 
Ot.prp. nr. 41 (2008–2009). Formålet med todelt 
sesjon var å begrense antall utskrivningspliktige 
som skulle møte på sesjon for klassifisering. Gjen
nom sesjon del 1 blir inntil 25 000 menn og kvin
ner som antas å være egnet for tjeneste i Forsva
ret valgt ut av et årskull på cirka 60 000. De 

utvalgte blir kalt inn til sesjon del 2, der deres for
utsetninger for tjeneste i Forsvaret fastsettes. 

Sesjon er opprinnelig betegnelsen på et møte 
mellom de utskrivningspliktige og utskrivnings
myndigheten. Utskrivningsmyndigheten er For
svarets personell- og vernepliktssenter. På sesjon 
informerer utskrivningsmyndigheten de utskriv
ningspliktige om verneplikten og mulighetene for 
tjeneste i Forsvaret. På sesjon blir også de utskriv
ningspliktige klassifisert. 

Regler for utsettelse med utskrivningen når 
vektige velferdsgrunner foreligger, følger av ver
nepliktsloven § 21. Kongen kan gi bestemmelser 
om utsettelse. 

Regler for klassifisering er gitt i verneplikts
loven § 26. Klassifisering av utskrivningspliktige 
skal bringe på det rene den alminnelige tjeneste
dyktigheten, og den enkeltes forutsetninger for 
tjeneste i Forsvaret og totalforsvaret forøvrig. 
Klassifiseringen gir grunnlag for fordeling av de 
tjenestedyktige til tjeneste i Forsvaret. Klassifise
ringen omfatter vurdering og registrering av per
sonopplysninger, bestemmelse av tjenestedyktig
het og egnethet for tjeneste i Forsvaret, prøver for 
å fastslå kvalifikasjoner i forhold til krav for tje
neste i ulike tjenestestillinger, og utskrivningsplik
tiges ønsker vedrørende tjenesten. 

Det fremgår av første ledd at klassifiseringen 
fortrinnsvis skal skje på sesjon av en klassifise
ringsnemnd. Det gis også bestemmelser for nem
ndas sammensetning og oppgaver. I andre ledd 
gis bestemmelser om klassifisering under krig og 
andre særlige forhold. 

I vernepliktsloven § 32 fremgår det at Kongen 
kan gi nærmere regler om undersøkelser og prø
ver for bedømmelse av tjenestedyktighet. Tilsva
rende bestemmelse er gitt i heimevernloven § 7. 

Klassifisering utenfor sesjon er regulert i ver
nepliktsloven § 29. I tillegg er det i § 27 første ledd 
andre punktum gitt bestemmelser om at tjeneste
dyktigheten for utskrivningspliktige som av ulike 
årsaker ikke kan møte til sesjon del 2, kan fastset
tes ved fremmøte til tjeneste. Dette gjelder 
utskrivningspliktige som ikke åpenbart er helt 
udyktige til tjeneste i Forsvaret. 

Fastsetting av legekjennelse 

Vernepliktsloven § 30 gir regler for fastsetting og 
endring av legekjennelse. En legekjennelse 
bestemmer en persons medisinske skikkethet 
for tjeneste i Forsvaret. Den medisinske skikket
hetsvurderingen fremkommer i en helseprofil, 
basert på en diagnoseliste for militær seleksjons
medisin fastsatt av sjefen for Forsvarets sanitet. 
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Av første ledd går det frem at utskrivningsplik
tige som antas å få sin legekjennelse endret, kan 
gis inntil to års utsettelse med å få fastsatt kjen
nelsen. 

Det fremgår av vernepliktsloven § 35 at Kon
gen bestemmer hvordan resultatet av utskrivnin
gen skal meddeles de utskrivningspliktige. 

Vernepliktsloven § 41 hjemler de utskriv
ningspliktiges og vernepliktiges plikt til å bli 
legeundersøkt og pålagt andre prøver som er 
nødvendige for å vurdere om de er skikket til tje
neste i Forsvaret. Bestemmelsen omfatter under
søkelsene som gjennomføres på sesjon del 2. Det 
følger av heimevernloven § 24 bokstav d at 
vernepliktslovens bestemmelser får tilsvarende 
anvendelse. 

Vernepliktsloven § 31 første og andre ledd gir 
bestemmelser for fornyet legekjennelse ved frem
møte til tjeneste og for senere vurdering av lege
kjennelser. I vernepliktsloven § 31 tredje ledd slås 
det fast at enhver legekjennelse avgitt etter verne
pliktsloven, kan omgjøres av sjefen for Forsvarets 
sanitet innen seks måneder etter at legekjennel
sen er gitt. Dette kan blant annet skje dersom det 
avdekkes at feilaktig medisinsk bedømmelse eller 
brudd på gjeldende klassifiseringsbestemmelser, 
har hatt avgjørende innflytelse på kjennelsen. I 
vernepliktforskriften § 16-4 fremgår det at klage
fristen på legekjennelser gitt etter verneplikts
loven § 31 er seks måneder. 

7.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget at begre
pet todelt sesjonsordning ikke skulle videreføres. 
Sesjon 1 foreslås dekket av opplysningsplikten i 
forslaget til § 8 og «Sesjon del 2» foreslås endret 
til «sesjon». Departementet foreslo ingen 
endringer av prosessen for utvelgelse av personer 
som skal møte til sesjon ved et av Forsvarets 
sesjonssentre. 

Departementet foreslo i høringsforslagets § 9 
en bestemmelse om sesjon. Forslaget til § 9 første 
ledd er en videreføring av vernepliktsloven § 27 
tredje ledd, men er omformulert og begrepsbru
ken er endret i samsvar med øvrige forslag. 

Videre foreslo departementet at verneplikts
loven § 21 om utsatt fremmøtetidspunkt videre
føres i § 9 første ledd tredje punktum. 

Departementet foreslo videre at begrepet «tje
nestedyktig» erstattes av begrepet «skikket til tje
neste i Forsvaret». Vurdering og bestemmelse av 
skikkethet for tjeneste i Forsvaret tilsvarer det 
som i gjeldende rett omtales som fastsettelse av 
tjenestedyktighet. 

I § 9 tredje ledd ble det foreslått en forskrifts
hjemmel, som gir departementet kompetanse til å 
gi forskrift om gjennomføringen av sesjon og om 
godtgjørelse for å møte til sesjon. Forslaget inne
bærer at forskriftskompetansen delegeres til 
departementet. 

Departementet foreslo i høringsforslagets § 10 
en bestemmelse om «Vurdering av hvem som er 
skikket til tjeneste». Departementet har i 
høringsnotatet begrunnet forslaget slik: 

«Bestemmelser om vurdering av skikkethet til 
tjeneste i Forsvaret og klassifisering, foreslås 
samlet i § 10. Departementet mener at bestem
melser om vurdering av hvem som er skikket 
til tjeneste i Forsvaret og forskriftsbestemmel
ser om undersøkelser og prøver for å kunne 
bestemme om en person er skikket til tjeneste, 
hører sammen. Begrepet «klassifisering» fore
slås erstattet av «vurdering av skikkethet til tje
neste i Forsvaret». 

Bestemmelsen i vernepliktsloven § 41 om 
plikten til å la seg undersøke av lege og gjen
nomgå andre undersøkelser og prøver for å 
bedømme helsetilstanden og andre forutset
ninger for tjeneste i Forsvaret, videreføres i 
§ 10 første ledd. Departementet foreslår å klar
gjøre og forenkle ordlyden i bestemmelsen. 

Forsvaret avgjør om en person er skikket til 
tjeneste på bakgrunn av innhentede opplysnin
ger, vedtak om helsetilstand, andre prøver og 
samtaler på sesjon. 

I §§ 10 og 11 foreslår vi å erstatte legekjen
nelse med «vedtak om helsetilstand». Lege
kjennelsen er den avgjørelsen som blir tatt på 
sesjon om en persons helsetilstand. Legekjen
nelse kan forbindes med en rettslig kjennelse. 
Begrepet «vedtak om helsetilstand» er valgt for 
å presisere at dette er en avgjørelse som kan 
påklages. Det er imidlertid ikke et vedtak etter 
forvaltningsloven, jf. forslaget til § 65. 

Departementet mener at vurderingen av 
helsetilstanden skal baseres på den faktiske 
helsetilstanden. Personer som antas å få 
endringer av helsetilstanden sin, kan be om ny 
vurdering når de mener at helsetilstanden har 
endret seg. Departementet foreslår at bestem
melsen om utsatt legekjennelse i verneplikts
loven § 30 første ledd ikke videreføres. 

Det er Forsvaret som avgjør om personer er 
skikket eller ikke. Departementet mener at 
presiseringen om at de som åpenbart ikke er 
skikket til tjeneste kan kjennes udyktige til tje
neste i Forsvaret uten medvirkning av lege, 
ikke er nødvendig. Dette gjøres i dag blant 
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annet på bakgrunn av innhentede opplysninger 
fra NAV. 

Departementet foreslår at bestemmelsene 
om klassifisering utenfor sesjon gitt i verne
pliktsloven §§ 27 og 29 videreføres med språk
lige justeringer. Det foreslås også at bestem
melsen om at skikkethet til tjeneste for de som 
av ulike årsaker ikke kan møte til sesjon kan 
fastsettes ved frammøte til tjeneste, tas inn i 
andre ledd andre punktum. 

Det foreslås videre at forskriftsbestemmel
sene i vernepliktsloven § 32 og i heimevern
loven § 7 tas inn i § 10 tredje ledd om vurdering 
av hvem som er skikket til tjeneste. Departe
mentet foreslår at det gis nærmere bestemmel
ser i forskrift om undersøkelser og prøver, om 
vurderingen av helsetilstanden og om hvordan 
de innkalte skal få meddelt resultatet av vurde
ringen. Bestemmelser om klassifiseringsnem
ndas sammensetning og oppgaver foreslås flyt
tet til forskrift. Departementet foreslår at kom
petansen til å fastsette forskriften delegeres til 
departementet.» 

I høringsforslagets § 11 foreslo departementet en 
bestemmelse om klage på vedtak om helsetil
stand. Det ble i høringsnotatet redegjort for forsla
get slik: 

«Legekjennelse foreslås endret til vedtak om 
helsetilstand, se punkt 7.3.6. Vernepliktsloven 
§ 31 kan tolkes både som en omgjørings
adgang for Forsvaret og en klagerett for den 
enkelte på avgjørelser om legekjennelser. Etter 
dagens praksis gis en klageadgang på lege
kjennelsene i tråd med vernepliktforskriften. 
Departementet foreslår derfor i første ledd å 
klargjøre at det er en klagerett, og at klagefris
ten er seks måneder. Vernepliktsloven § 31 
tredje ledd videreføres i § 11 første og andre 
ledd. Forvaltningslovens bestemmelser for 
behandling av klager gjelder ikke, jf. forslag til 
§ 65. Departementet foreslår enkelte språklige 
endringer i bestemmelsene. Nærmere regler 
for behandling av klager på vedtak om helsetil
stand kan gis i forskrift av departementet.» 

Departementet foreslo i høringsforslaget å ta inn 
bestemmelser om vurdering av hvem som er skik
ket til tjeneste under krig og andre særlige for-
hold i forslaget til §16. 

7.3.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknad til §§ 10 og 11: 

«FST registrerer at «legekjennelse» foreslås 
endret til «vedtak om helsetilstand», blant 
annet for å presisere at dette er en avgjørelse 
som kan påklages, dog uten at det er et vedtak 
etter forvaltningsloven. FSAN har ingen innsi
gelser til dette, men ser at det vil medføre 
behov for endring av begrepsbruken i Forsva
rets interne regelverk. 

Videre registreres det at bestemmelsen om 
utsatt legekjennelse i vernepliktsloven § 30 
ikke foreslås videreført. Bakgrunnen for dette 
er ifølge høringsnotatet at vurderingen skal 
baseres på den faktiske helsetilstanden og at 
personer som antas å få endringer av helsetil
standen sin kan be om ny vurdering når de 
mener at helsetilstanden har endret seg. Hvem 
som har plikt til å la seg undersøke av lege bør 
tydeliggjøres. Bestemmelsen er plassert i 
kapittel 2 om verneplikten. I § 10 første ledd er 
dette formulert. For å sikre en gjennomgående 
begrepsbruk, bør det presiseres om dette gjel
der alle tjenestepliktige herunder tilsatte, ref 
siste setning. 

Andre ledd svarer bedre til overskriften og 
utgjør det viktigste i bestemmelsen. Første 
ledd er mer spesifikk. «Fra det mer til det min-
dre»-prinsippet tilsier at annet ledd bør komme 
før første ledd. Første ledd bør i stedet inkorpo
reres i § 11, ev. kan det lages en egen paragraf 
om vedtak om helsetilstand. 

[…] 
Det må framgå av § 11 at også Forsvaret 

kan klage et vedtak om helsetilstand. FST har 
ikke innsigelser til at det presiseres at det er 
klageadgang på vedtak om helsetilstand. Dog 
registreres det at detaljene i vernepliktsloven 
§ 31 første og andre ledd kun vurderes videre
ført i forskrift. Når det gjelder vernepliktsloven 
§ 31 tredje ledd om at enhver legekjennelse 
avgitt etter denne lov, kan innen 6 måneder 
etter at kjennelsen er avgitt oppheves av Sjefen 
for Forsvarets sanitet, viser FD i høringsnota
tet til at denne bestemmelsen videreføres i lov
forslaget § 11 første og andre ledd. FSAN har 
vanskelig for å se at dette medfører riktighet. 

Bestemmelsen synes noe lite utredet og 
redegjort for, herunder forholdet til omgjø
ringsadgangen for Forsvaret. I høringsnotatet 
vises det til at vernepliktsloven § 31 kan tolkes 
både som en omgjøringsadgang for Forsvaret 
og en klagerett for den enkelte. I ny § 11 presi
seres det at det er klageadgang på vedtak om 
helsetilstand, men det sies intet om omgjø
ringsadgang eller adgangen for sjef Forsvarets 
sanitet til å oppheve et slikt vedtak.» 
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Tillitsmannsorganisasjonen for Forsvaret har føl
gende innspill til § 9 siste ledd: 

«Det er betryggende at loven her legger opp til 
at retningslinjer for sesjonsordningen utover 
hva som følger av loven skal ligge på departe
mentsnivå, og ikke skal bestemmes av Forsva
ret alene. Vi foreslår derfor at §§ 7, 8, 10 følger 
samme system. Departementet skal gi forskrift 
med nærmere bestemmelser, slik at myndighe
ten til å gi nærmere føringer for informasjons
innhenting, seleksjon og sesjon ikke kan 
bestemmes av Forsvaret alene. «Departemen
tet kan gi» byttes altså ut med «Departementet 
gir» i siste ledd av alle disse bestemmelsene.» 

Landsrådet for Heimevernet har følgende innspill 
til § 10: 

«Spørsmålet om egnethet til å gjøre tjeneste i 
Forsvaret beror på langt flere forhold enn helse 
og militære kvalifikasjoner. Våpenlovens § 8 
krav til edruelighet, pålitelighet og skikkethet, 
kan tjene som eksempel på hvilke kriterier som 
bør oppfylles for å kunne gjøre tjeneste.» 

7.3.4 Departementets vurdering 

Sesjon 

Departementet bemerker til Tillitsmannsorgani
sasjonen for Forsvarets innspill om at forskrifts
kompetansen ikke bør delegeres at det vil være 
departementet som fastsetter forskriftene etter 
§§ 9 til 11. Endringen som foreslås har ingen 
betydning for delegasjonsmyndigheten. Utgangs
punktet er at myndighet som ved lov er lagt til 
Kongen eller departementet kan delegeres. Det 
er imidlertid kun naturlig å legge forskriftskom
petansen til et forvaltningsorgan når bestemmel
sen er av teknisk art eller kun av lokal betydning. 
Departementet opprettholder høringsforslaget til 
§ 9. 

Vurdering av hvem som er skikket til tjeneste 

Forsvaret mener at det bør presiseres hvem forsla
get til § 10 omfatter. Bestemmelsen viderefører 
vernepliktsloven og heimevernloven bestemmel
ser. Det vises til at kapittel 2 i loven også gjelder 
for militært tilsatte, når ikke annet er bestemt i til
settingsvilkårene, jf. forslaget til 45 første ledd. 
Bestemmelsen gjelder også for de som i dag faller 
inn under heimevernloven, jf. heimevernloven § 7. 
Det er videre presisert i § 10 første ledd først 

punktum at det gjelder alle som er innkalt til tje
neste også de som er i tjeneste. 

Landsrådet for Heimevernet har vist til at vur
dering av om man er skikket til tjeneste beror på 
flere forhold enn bare helse og militære kvalifika
sjoner. Forslaget til § 10 medfører ingen materi
elle endringer av de momenter Forsvaret kan 
vektlegge ved en skikkethetsvurdering. Departe
mentet mener bestemmelsen må tolkes vidt. For
svaret kan foreta de prøver og undersøkelser som 
er nødvendige for å vurdere om en person er skik
ket. Nærmere bestemmelser om de konkrete 
undersøkelsene og prøvene skal som i dag, vide
reføres i forskrift. Departementet bemerker at i 
tillegg til skikkethetsvurderingen i forslaget til 
§ 10 må alle tjenestepliktige og vernepliktige i dag 
sikkerhetsklareres. I denne vurderingen inngår 
flere av momentene som også gjelder for våpen
loven. 

I høringsforslaget har departementet fore
slått at underrettelsesplikten om vurderingen av 
skikkethet reguleres i forskrift. Departementet 
ser ikke at det er nødvendig å gi utdypende 
bestemmelser til denne underrettelsesplikten. 
Det foreslås derfor å lovfeste at Forsvaret skal 
informere dem som har fått vurdert om de er 
skikket til tjeneste om resultatet i forslag til 
tredje ledd. For øvrig opprettholdes høringsfor
slagets § 10. 

Klage og omgjøring av vedtak om helsetilstand 

Departementet viser til Forsvarets innspill til 
høringsforslagets § 11. Bestemmelsen er en vide
reføring av dagens praksis om klage på legekjen
nelse fastsatt på sesjon, jf. vernepliktforskriften 
§ 16-4. Departementet mener det er hensiktsmes
sig å vise at vedtak om helsetilstand er en av vur
deringene som foretas for å vurdere skikketheten 
til en person. Departementet mener derfor at 
dette bør fremgå av forslaget til § 10. Høringsfor
slagets § 11 erstatter bestemmelsene om lege
kjennelse i vernepliktsloven § 31. Departementet 
har foreslått å forenkle bestemmelsen og bare 
regulere klageretten i loven. 

Det følger av Forsvarets interne Bestemmel
ser for militær helsetjeneste og legebedømmelse 
av 10. oktober 2013 at klagen på kjennelser som 
ikke er fastsatt på sesjon må fremmes innen tre 
uker. Seks måneder er en svært lang klagefrist og 
departementet mener det bør vurderes om denne 
bør gjøres kortere, men at dette bør vurderes sær
skilt. Det må her tas i betraktning at det kan ta 
lang tid å innhente erklæringer fra spesialist, som 
grunnlag for en eventuell klage. 
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Avgjørelsen etter §§ 10 og 11 er unntatt fra for
valtningsloven kapittel IV til VI. Departementet 
foreslår derfor å ta inn Forsvarets adgang til å 
omgjøre vedtaket, uten at vedtaket blir påklaget. 
Nærmere regler om behandlingen av klager på og 
omgjøring av vedtak om helsetilstand kan gis i for
skrift. 

7.4 Utvidet verneplikt 

7.4.1 Gjeldende rett 

Det følger av vernepliktsloven § 8 andre ledd at 
vernepliktige som utdannes til befal under første
gangstjenesten og som ikke tar ansettelse som 
fastlønte eller kontraktstjeneste av ett års varighet 
eller mer utover førstegangstjenesten, følger den 
årsklassen de tilhører. Dette innebærer at de er 
vernepliktige til de er 44 år. Bestemmelsen gjelder 
i fredstid. Av § 8 tredje ledd følger det at alle andre 
befal, blant annet etatsutdannede og fastlønte som 
har trådt ut av tjenesten, er vernepliktige til og 
med det år de fyller 55. 

Av heimevernloven § 4 første ledd nr. 1 frem
går det at Kongen kan gi nærmere bestemmelser 
om at alle vernepliktige som ikke forutsettes kalt 
inn til annen militærtjeneste, har tjenesteplikt i 
Heimevernet. Videre har vernepliktsfrie i verne
pliktig alder og eldre, tjenesteplikt inntil fylte 55 år 
etter heimevernloven § 4 første ledd nr. 2. De over 
vernepliktig alder kan bare pålegges tjeneste der
som Heimevernets oppgaver ikke kan løses ved 
bruk av tjenestepliktige i yngre alder. Med «ver
nepliktsfrie i vernepliktig alder» forstås personer 
mellom 19 og 44 år som av ulike årsaker er fritatt 
for verneplikt og tjeneste i Forsvaret. Dette kan 
blant annet omfatte personer som av helsemes
sige eller andre årsaker ikke er blitt utskrevet, 
eller personer som av de samme årsakene er blitt 
fritatt for verneplikt. Vernepliktsfrie i vernepliktig 
alder kan etter ny sesjonsordning, også omfatte 
utskrivningspliktige som etter sesjon del 1 ikke 
har gått videre til sesjon del 2. Vernepliktsfrie over 
vernepliktig alder omfatter personer mellom 44 
og 55 år. 

7.4.2 Høringsnotatet 

Bestemmelsene i vernepliktsloven § 8 andre og 
tredje ledd fastsetter en forskjell i lengden på 
verneplikten for utskrevet og vernepliktig befal. 
Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre § 8 andre og tredje ledd i forslaget til § 13 om 
utvidet verneplikt for tidligere militært tilsatte, 
med en begrepsjustering og språklig tilpassing til 

endringene som er foreslått i Prop. 111 LS (2014– 
2015). 

Departementet foreslo i høringsforslaget at 
heimevernloven § 4 nummer 1 videreføres i for
slaget til § 14 om utvidet verneplikt i Heimever
net for tidligere militært tilsatte. Departementet 
har i høringsnotatet begrunnet høringsforslaget 
slik: 

«Departementet mener at plikten til å gjøre tje
neste i Heimevernet for personer i vernepliktig 
alder, er tilstrekkelig dekket gjennom bestem
melsen om plikt til å gjøre tjeneste i Forsvaret, 
jf. forslag til § 2. Denne plikten omfatter tjenes
teplikt på grunnlag av verneplikt eller inngått 
kontrakt om tjeneste med Forsvaret. Denne 
plikten gjelder også for personer som ikke har 
vært innkalt til sesjon for vurdering av skikket
heten til tjeneste i Forsvaret, eller som ikke har 
fått vurdert skikketheten til tjeneste på annen 
måte, hvis behovet for personell i Heimevernet 
ikke kan dekkes på annen måte. 

Personer i vernepliktig alder som av helse
messige eller andre årsaker er fritatt for tje
neste i Forsvaret, vil heller ikke være aktuelle 
for tjeneste i Heimevernet. Bestemmelse om 
tjenesteplikt i Heimevernet for vernepliktsfrie i 
vernepliktig alder anses derfor ikke aktuell å 
videreføre. 

Departementet foreslår at bestemmelsene 
om tjenesteplikt i Heimevernet for personer 
over vernepliktig alder, videreføres i § 14. 
Dette vil omfatte personer mellom 44 og 55 år 
som Forsvaret finner skikket til slik tjeneste. 
Departementet mener at denne tjenesteplik
ten, må ses på som en utvidet verneplikt i 
Heimevernet for personer mellom 44 og 55 år. 

I tredje ledd foreslås en forskriftshjemmel 
til å gi nærmere bestemmelser om innholdet i 
den utvidede verneplikten for personer mellom 
44 og 55 år.» 

7.4.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknad til § 14: 

«I lovforslagets § 14 er det foreslått en videre
føring av bestemmelser i Heimevernsloven 
som åpner for utvidet verneplikt for personer 
mellom 44 og 55 år der hvor Heimevernet ikke 
har mange nok tjenestepliktige under 44 år. Til
svarende bestemmelse finnes ikke i fredstid for 
Forsvaret for øvrig. Selv om det nok ligger 
utenfor mandatet knyttet til denne lovrevisjo
nen, kan det kommenteres at for Sanitets – og 



 
55 2015–2016 Prop. 102 L 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
 

 

 

    

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  

veterinærtjenesten i Forsvaret ville en tilsva
rende adgang til utvidet verneplikt for alders
gruppen 44 – 55 år vært hensiktsmessig og 
nødvendig dersom Forsvaret skal få tilgang til 
tilstrekkelig personell med riktig kompe
tanse.» 

[…] 
Det går ikke klart fram av verken forslaget 

eller høringsnotatet om denne utvidede verne
plikten kommer i tillegg til 19 måneders tjenes
teplikt, jf. forslaget § 18 første ledd, eller om 
dette er en utvidet verneplikt. Vilkårene for 
den utvidede verneplikten må klar framgå av 
bestemmelsen.» 

LO mener at det bør vurderes om § 14 er nødven
dig. LO mener at innholdet kan anses ivaretatt i 
høringsforslagets § 16. 

7.4.4 Departementets vurdering 

Utvidet verneplikt for tidligere tilsatte 

Departementet har ikke mottatt noen høringsinn
spill til høringsforslagets § 13. Departementet 
foreslår en omformulering av høringsforslagets 
§ 13 for at det skal gå klarere frem at plikten gjel
der militært tilsatte som har vært tilsatt minst ett 
år etter de er ferdig med førstegangstjenesten 
eller annen tjeneste som godskrives som utført 
førstegangstjeneste. 

Utvidet verneplikt i Heimevernet for personer mellom 
44 og 55 år 

Departement har merket seg Forsvarets innspill 
om at det også kan være behov for en utvidet tje
nesteplikt for personell som er fordelt til Sanitets – 
og veterinærtjenesten. Dette faller imidlertid 
utenfor arbeidets mandat. Når det gjelder innspil
let fra Forsvaret og LO til forslaget til § 14, mener 
departementet at bestemmelsen gjelder både i 
fred og i krig. Bestemmelsens innhold ivaretas 
derfor ikke av forslaget til § 16. De som pålegges 
en tjenesteplikt etter forslaget § 14 får ikke en 
utvidet tjenestetid, jf. forslaget til § 18 første ledd. 
Utvidet verneplikt innebærer at vernepliktstiden 
utvides til å vare fra det året personene fyller 19 år 
til ut det året de fyller 55 år. Innenfor denne perio
den gjelder fortsatt 19 måneders tjenesteplikt, 
hvis det ikke bestemmes annet i medhold av for
slaget til § 26 tredje ledd. 

Departementet opprettholder forslaget til § 14. 

7.5 Overføring av vernepliktige til 
Sivilforsvaret og politiet 

7.5.1 Gjeldende rett 

Etter vernepliktsloven § 7 tredje ledd første punk-
tum kan Kongen med Stortingets samtykke 
bestemme at vernepliktige kan brukes til å utføre 
sivilt samfunnsnyttig arbeid istedenfor militær
tjeneste. I forarbeidene til vernepliktsloven står det 
at sivilt samfunnsnyttig arbeid kun skal pålegges 
når viktige samfunnsinteresser står på spill eller 
når tvingende samfunnshensyn gjør det nødvendig. 
Det fremgår av forarbeidene at dette er ment å 
være en unntaksordning, jf. Ot.prp. nr. 40 (1953). 

Av § 7 tredje ledd andre punktum følger det at 
Kongen med Stortingets samtykke kan bestemme 
at vernepliktige ikke skal kalles inn etter verne
pliktsloven, men overføres til tjeneste i Sivilforsva
ret. Av Ot.prp. nr. 28 (1961–62) går det frem at det 
her dreier seg om overføring av vernepliktige av 
kategorien arbeidsdyktig A og B som ikke har 
utført førstegangstjeneste. Det var en forutsetning 
for overføringene at det skulle tas hensyn til det 
militære behov for arbeidsdyktige, og at mann
skapene overføres uten forutgående utdanning. 
Tredje ledd siste punktum ble i 1990 endret fordi 
begrepet tjenedyktig ikke lenger ble gradert, og 
fordi Sivilforsvaret hadde behov for personell som 
var tjenestedyktig, jf. Ot.prp. nr. 62 (1989–90). 

Etter § 17 første ledd siste punktum kan Kon
gen med Stortingets samtykke bestemme at ver
nepliktige av hensyn til rikets samlede forsvar, 
skal gjøre tjeneste i Heimevernet, politiet, Sivilfor
svaret eller handelsflåten. Bestemmelsen skal iva
reta totalforsvarets behov for personell gjennom 
at vernepliktige som ikke forutsettes brukt i For
svaret, kan fristilles av hensyn til personellbeho
vet i de øvrige sektorene av totalforsvaret. Heime
vernet inngår i dag i Forsvarets totale styrkestruk
tur. Gjennom den særlige ordningen for sjømenns 
verneplikt, ble handelsflåtens behov for beman
ning sikret. Ordningen ble satt ut av kraft i 2009, 
jf. St.prp. nr. 1 (2007–2008) punkt 3.7.1.4 om avvik
ling av den særlige ordning for sjømenns verne
pliktsforhold. 

7.5.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre bestemmelsene om overføring av verneplik
tige til Sivilforsvaret og politiet i forslaget til § 15. 
Dette ble i høringsnotatet begrunnet slik: 
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«Departementet mener at behovet for overfø
ring av vernepliktige til Sivilforsvaret, kan iva
retas ved en sammenslåing og omformulering 
av vernepliktsloven § 7 tredje ledd og § 17 før
ste ledd siste punktum. Det samme gjelder 
overføring til politiet for å dekke behovet for 
personell i Politireserven. For å ivareta totalfor
svarets behov for personell, foreslår departe
mentet at også vernepliktsloven § 17 første 
ledd siste punktum videreføres i § 15, men 
begrenset til overføring til Sivilforsvaret og 
politiet (Politireserven). 

Vi foreslår i § 15 første ledd at verneplik
tige som ikke kalles inn til tjeneste i Forsvaret, 
kan overføres til Sivilforsvaret eller politiet. 
Hvor mange vernepliktige som kan overføres 
bestemmes av Stortinget. Departementet 
foreslår derfor at denne begrensningen frem
går av forskriftsbestemmelsen i § 15 andre 
ledd.» 

Departementet foreslo i høringsnotatet å ikke 
videreføre bestemmelsen i vernepliktsloven § 7 
tredje ledd første punktum. Departementet mente 
at behovet for å kunne benytte vernepliktige til å 
utføre samfunnsnyttig arbeid, vil kunne dekkes 
gjennom bruk av ekstraordinær tjeneste etter for
slaget til § 17 tredje ledd. 

7.5.3 Høringsinstansenes syn 

Politidirektoratet har følgende merknad til § 15: 

«I lovutkastets § 15 foreslår departementet å 
slå sammen gjeldende vernepliktslov § 7 tredje 
ledd, 2. punktum og § 17 første ledd siste punk-
tum. For politiet gjelder dette i praksis over
føring 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 inn
sigelser 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 verneplik
tige. Det følger av forslaget til § 2 i ny forsvars
lov at vernepliktige er personer som er funnet 
skikket til tjeneste i Forsvaret. Med bakgrunn i 
den type tjeneste og oppgaver mannskap i Poli
tireserven 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 for
utsettes under henvisning til Ot.prp. nr. 28 
(1961–62), at personell som kan overføres ikke 
skal kalles inn til og gjennomføre førstegangs
tjeneste. 

Det er mulig at gjennomført førstegangs
tjeneste ikke var ansett like viktig for tjeneste i 
Politireserven på 60-tallet som i dag. Med bak
grunn i tjenestens art har det imidlertid over 
tid vært stilt krav om blant annet gjennomført 
førstegangstjeneste. Via Vernepliktsverket har 
det derfor vært langvarig fast praksis for at per
sonellet til Politireserven har blitt rekruttert 
fra vernepliktige som har gjennomført første
gangstjeneste. 

Etter Politidirektoratets erfaring, har 
rekrutteringspraksisen til Politireserven ikke 
medført utfordringer eller negative konsekven
ser for Forsvarets eget personellbehov. Politi
direktoratet er av den oppfatningen at adgan
gen til å rekruttere til Politireserven fra perso
nell som har gjennomført førstegangstjeneste, 
må opprettholdes fordi det bidrar til å sikre at 
Politireserven har personell med personlige 
egenskaper og ferdigheter av betydning for tje
neste 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. For
slaget i nevnte NOU om å avvikle Politireser
ven er ikke tatt til følge. 

Høringsnotatet redegjør på s. 58 for at Kon
gens kompetanse etter § 15 annet ledd 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 lan
dets forsvar. Samtykke fra Stortinget er blant 
annet knyttet til antallet vernepliktige og 
reduksjon eller økning av de militære styrkene. 
En likeartet bestemmelse om Stortingets sam
tykke 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 aktuelt å 
regulere i forskrift i medhold av § 15 annet 
ledd er så vidt sees ikke nærmere omtalt i 
høringsnotatet. Direktoratet legger til grunn 
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at eventuell forskrift vil gjelde prosedyrer for 
overføring til Politireserven via Verneplikts
verket.» 

7.5.4 Departementets vurdering 

Bestemmelsen hjemler en overføring av verne
pliktige, som Forsvaret ikke har behov for, til Sivil
forsvaret og politiet. Bestemmelsen er formulert i 
henhold til gjeldende praksis. Departementet 
mener bestemmelsen ikke er til hinder for et krav 
om at de som overføres til Politireserven skal ha 

gjennomført førstegangstjenesten. I forslaget til 
§ 15 andre ledd har departementet foreslått en 
videreføring av hjemmelen til å gi nærmere 
bestemmelser om overføringen til Sivilforsvaret 
og politiet. Bestemmelser om overføringen følger 
i dag av vernepliktforskriften. Det er presisert at 
Kongen i forskrift ikke kan bestemme hvor 
mange vernepliktige som skal overføres. Dette 
fastsettes av Stortinget og er en videreføring av 
gjeldende rett. 

Departementet opprettholder høringsforslaget 
til § 15. 
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8 Tjenesteplikten 


8.1 Tjenesteplikten i fred og i krig 

8.1.1 Gjeldende rett 

Tjenesteplikten i fred 

Det følger av vernepliktsloven § 9 første ledd at 
ordinær tjeneste i fred består av førstegangs
tjeneste, repetisjonstjeneste og eventuelt befals- 
og annen særopplæring. Repetisjonstjeneste 
omfatter også hjelpetjeneste i tilknytning til repeti
sjonstjeneste og etterutdanningskurs, der det kan 
kalles inn vernepliktige eller tjenestepliktige som 
ikke er styrkedisponert til militær avdeling eller 
Forsvarets fellesinstitusjoner. Befals- og annen 
særopplæring er opplæring som omfattes av ver
nepliktsloven § 10 andre ledd og heimevernloven 
§ 12. Vernepliktsloven § 10 ble endret i forbin
delse med omorganiseringen av Utskrivnings
vesenet, jf. Ot.prp. nr. 62 (1989–90). Da ble blant 
annet betegnelsen «våpenslag» erstattet av 
«våpenarter» i vernepliktsloven § 10 første ledd 
og «eksamen artium eller til avgangseksamen fra 
handelsgymnas eller teknisk skole» erstattet av 
«eksamen fra videregående skole, studieretning 
for allmenne fag, eller ingeniørhøgskole». Det 
fremgår av heimevernloven § 10 at den årlige 
heimevernstjenesten i fred er en del av den ordi
nære tjenesten. Nærmere regler om gjennom
føringen av heimevernstjenesten kan gis av Kon
gen. Den ordinære tjenesten skal avtjenes innen
for den tjenestetiden som Stortinget fastsetter, jf. 
vernepliktsloven § 10 første ledd. 

Ekstraordinær tjeneste i fred reguleres i verne
pliktsloven § 9 nr. 2. Ekstraordinær tjeneste kom
mer i tillegg til den ordinære tjenestetiden i fred. 
Vernepliktsloven § 9 nr. 2 bokstav a omfatter øvel
ser som er nødvendige for å styrke Forsvaret ved å 
gi befal og mannskaper nødvendig trening for å 
møte i beredskapssituasjoner. Bokstav b omfatter 
ekstraordinære forhold som ikke dekkes av verne
pliktsloven § 7 tredje ledd første punktum. Det må 
foreligge en ekstraordinær nødstilstand av mer 
omfattende karakter. Bokstav c lovfestet opprinne
lig det alminnelig anvendte begrepet «bered
skapstjeneste» i 1953. Bestemmelsen må ses i sam
menheng med vernepliktsloven § 15. 

Videre følger det av vernepliktsloven § 13 før
ste ledd at ekstraordinær tjeneste kan pålegges 
etter avgjørelse fra Kongen med Stortingets sam
tykke. Dersom det er behov for en rask avgjø
relse kan Kongen fatte beslutning om ekstraordi
nær tjeneste uten Stortingets samtykke. 
Vernepliktsloven § 13 har ikke blitt endret siden 
1953. 

Av heimevernloven § 13 andre ledd følger at 
heimevernssoldater utover pliktig tjeneste etter 
heimevernloven §§ 9 til 12, som omhandler årlig 
heimevernstjeneste og andre fredsøvelser, kan 
pålegges tjeneste som tar sikte på å avverge eller 
begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige 
ulykker. Det samme gjelder vakthold og sikring 
av objekter og infrastruktur, i den hensikt å 
avverge eller begrense anslag av omfattende eller 
særlig skadevoldende karakter, rettet mot vesent
lige samfunnsinteresser. Bestemmelsen omhand
ler også en begrensning i anvendelse av frivillige 
under 18 år til tjeneste som tar sikte på å avverge 
eller begrense anslag som er rettet mot vesentlige 
samfunnsinteresser og som har omfattende eller 
særlig skadevoldende karakter. 

Varigheten av den ordinære tjenestetiden skal 
fastsettes av Stortinget. Dette fremgår av verne
pliktsloven § 10 første ledd. Lengden på den ordi
nære tjenesten, som nå er 19 måneder, fastsettes i 
Prop. 1 S. Heimevernloven § 9 fastslår også at 
varigheten av tjenesten i fred for de forskjellige 
kategorier og aldersklasser av heimevernsoldater, 
fastsettes av Stortinget. 

I vernepliktsloven § 12 første ledd reguleres 
hvordan førstegangstjenesten skal gjennomføres 
når innkallingen til tjeneste er blitt utsatt eller 
fremskyndet. Vernepliktige skal avtjene første
gangstjenenesten på samme vilkår som den års
klasse de faktisk avtjener førstegangstjenesten 
sammen med. Det vil si på de vilkår som er fast
satt av Stortinget det året de innkalles til tjeneste. 
Ved avtjening av senere ordinær tjeneste skal 
denne tjenesten som hovedregel avtjenes sammen 
med egen årsklasse. 

I vernepliktsloven § 13 andre ledd fremgår det 
at ekstraordinær tjeneste etter vernepliktsloven 
§ 9 nr. 2 bokstav a eller b ikke skal overstige seks 
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måneder. Ekstraordinær tjeneste etter § 9 bokstav 
c bør ikke overstige seks måneder. 

Etter vernepliktsloven § 13 tredje ledd skal 
ekstraordinær tjeneste fordeles mest mulig jevnt 
på de som har verneplikt. Yngre årsklasser bør 
også kalles inn før eldre. Etter vernepliktsloven 13 
tredje ledd tredje punktum kan Kongen 
bestemme at fordelingen skal skje etter loddtrek
ning. Vernepliktsloven § 13 har ikke vært endret 
siden 1953. Likeledes fremgår det av heimevern
loven § 16 at tjeneste i krig og under beredskap 
eller som følge av tjeneste som nevnt i heimevern
loven § 13 skal fordeles mest mulig jevnt på de 
heimevernspliktige som står til rådighet for slik 
tjeneste. 

Tjenesteplikten i krig 

Vernepliktsloven §§ 5 og 15 gir i dag bestemmel
ser om verneplikten og tjenesteplikten i krig, når 
krig truer og ved styrkeoppbygging. 

Bestemmelser om heimevernstjeneste i krig 
og når krig truer er gitt i heimevernloven §§ 25 og 
16. Det følger av § 25 at heimevernssoldater etter 
nærmere bestemmelser av Kongen plikter under 
krig eller når krig truer, å holde seg klar til fram
møte på kort varsel. I § 16 gis det regler om at tje
nesten skal fordeles mest mulig jevnt på de heime
vernssoldatene som står til rådighet for slik tje
neste. 

Vernepliktsloven § 9 nr. 2 omhandler ekstra
ordinær tjeneste i fredstid. I § 9 nr. 2 bokstav c er 
det fastsatt hjemmel for å innkalle vernepliktige til 
«(b)eredskapstjeneste når Forsvaret eller noen 
del av det er beordret satt på krigsfot i bered
skapsøyemed». Bestemmelsen må sees i sammen
heng med § 15 om plikten til å gjøre krigstjeneste 
«når riket er i krig eller Forsvaret eller noen del av 
det er beordret satt på krigsfot med krig for øye 
eller deltar i krigshandlinger». I Innstilling I fra 
Komitéen til utarbeidelse av utkast til ny verne
pliktslov og heimvernlov, avgitt 21. desember 
1951 s. 27, fremgår det at det neppe lar seg gjøre å 
avgrense krigstjenesten i loven: 

«Hovedtilfellene vil være klare: krig og full 
mobilisering (med krig for øye). Likeledes må 
det være klart at det i prinsippet inntrer plikt til 
krigstjeneste når det er foretatt delvis mobilise
ring eller når noen del av Forsvaret deltar i 
krigshandlinger. Men grensen kan her være 
vanskelig å trekke. Særlig vil det kunne frem
stille seg som tvilsomt hvilke deler av Forsva
ret krigstjenesten skal anses for å omfatte. 
Norge kan bli utsatt for et væpnet angrep, som 

imidlertid bare enkelte militære avdelinger 
direkte berøres av. At det da, iallfall hvis det 
ikke dreier seg om en rent forbigående epi
sode, vil inntre krigstilstand og plikt til krigs
tjeneste for hele Forsvaret må likevel være 
utvilsomt.» 

8.1.2 Høringsnotatet 

Tjenesteplikten i fred 

Departementet foreslo i høringsforslagets § 17 en 
bestemmelse om tjenesteplikten i fred. Forslaget 
viderefører vernepliktsloven §§ 9 og 13 første ledd 
og heimvevernloven § 13 med enkelte språklige 
endringer for å oppdatere bestemmelsen til 
dagens begrepsbruk og organisering av Forsva
ret. Departementet foreslo å presisere at tjeneste
plikten i Forsvaret går foran annen lovpålagt tje
nesteplikt. Forslaget ble i høringsnotatet begrun
net slik: 

«Departement foreslår å videreføre verne
pliktsloven § 9 nr. 1 i § 17 andre ledd bokstav a, 
b og d. I bokstav d foreslår departementet å 
erstatte «befals- og annen særopplæring» med 
«offisers-, befals-, og spesialistopplæring». 
Dette er i samsvar med den nye militærordnin
gen. Årlig heimevernstjeneste er en del av den 
ordinære tjenesten. Dette fremgår av forslag til 
§ 17 andre ledd bokstav c. 

Heimevernloven § 13 andre ledd første og 
andre punktum, foreslås tatt inn i bestemmel
sen om ekstraordinær tjeneste i § 17 tredje 
ledd bokstav a, b og c. Bokstav b og c dekker 
også vernepliktsloven § 9 nr. 2 bokstav b. 
Heimevernloven § 13 andre ledd siste punk-
tum om fritak av frivillige under 18 år for tje
neste som tar sikte på å avverge eller begrense 
anslag som er rettet mot vesentlige sam
funnsinteresser og som har omfattende eller 
særlig skadevoldende karakter, omfattes av for-
slag til § 4. Forslaget innebærer ingen materiell 
endring i omfanget av den ordinære eller 
ekstraordinære tjenesteplikten i dag. 

Vernepliktsloven § 9 nr. 2 bokstav a foreslås 
videreført i tredje ledd bokstav d. 

Departementet foreslår i tredje ledd bok
stav e å endre «beredskapstjeneste» til «bered
skapstjeneste ved styrkeoppbygging». Dette 
for å klargjøre at vi i denne sammenheng bare 
snakker om styrking av Forsvaret, og ikke 
beredskap generelt. Beordret «satt på krigsfot 
i beredskapsøyemed» foreslås endret til «styr
keoppbygging», jf. punkt 7.2.3 og forslag til § 3 
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bokstav a. Dette er i tråd med kgl.res. 9. desem
ber 2005 nr. 69 om fastsetting av styrkeoppbyg
gingssystemet for Forsvaret og Forsvarets 
begrepsbruk i dag. 

Som hovedregel skal Stortinget avgjøre om 
vernepliktige kan settes til å utføre ekstraordi
nær tjeneste etter vernepliktsloven § 13. Etter 
heimevernloven § 13 er kompetansen lagt til 
Kongen. 

Bakgrunnen for at Stortinget skal fatte 
denne beslutningen, er at det er Stortinget som 
bevilger de nødvendige midler for at verneplik
tige kan brukes til ekstraordinær tjeneste. I 
Innstilling I fra Komitéen til utarbeidelse av 
utkast til ny vernepliktslov, avgitt 21. desember 
1951 […] s. 26: 

Det vanlige må være at innkallelse til 
beredskapstjeneste i fred, i likhet med annen 
ekstraordinær innkallelse, først skjer etter at 
Stortinget har bevilget de dertil nødvendige 
midler. På grunnlag av erfaringen fra siste 
krig kan det bli nødvendig å ha adgang til øye
blikkelig innkallelse til beredskapstjeneste, 
og kommisjonen viser til hva som er sagt om 
dette i innstillings Del 3. En slik situasjon kan 
oppstå på et tidspunkt da Stortinget ikke er 
samlet. Kongen bør da ha adgang til, uten å 
avvente Stortingets samtykke å foreta de nød
vendige innkallelser. Grunnlovens § 26 antas 
å gi Kongen den nødvendige hjemmel i så 
måte, men det bør også komme til utrykk i 
Vernepliktsloven. 

Det er ikke nødvendig å lovregulere Stor
tingets bevilgningsmyndighet. Departementet 
foreslår derfor at vernepliktsloven § 13 om at 
ekstraordinær tjeneste krever Stortingets sam
tykke ikke blir videreført. Departementet 
mener bruken av vernepliktige som ikke er 
inne til tjeneste, er svært inngripende. Kompe
tansen til å ta beslutningen om bruk av de ver
nepliktige bør derfor tas av Kongen i statsråd. 
Bestemmelsen har sjelden vært i bruk. Depar
tementet foreslår at Kongen kan gi nærmere 
bestemmelser om gjennomføringen av ekstra
ordinær tjeneste. Vi foreslår også å videføre at 
Kongen kan gi bestemmelser om at Heimever
net kan kalle inn vernepliktige til ekstraordi
nær tjeneste etter § 17 tredje ledd bokstav a til 
c, og om hvem som skal be om bistand fra For
svaret. Forskriftshjemmelen viderefører heime
vernloven § 13 tredje ledd. Forslaget inne
bærer ikke materielle endringer.» 

Tjenestens lengde 

Departementet foreslo i høringsforslagets § 18 en 
bestemmelse om hvor lenge den ordinære og 
ekstraordinære tjenesten kan vare. Bestemmel
sen viderefører vernepliktsloven §§ 13 andre og 
tredje ledd, 12 første ledd og heimevernloven 
§ 16. Departementet foreslo å lovfeste lengden på 
den ordinære tjenesten. Dette ble i høringsnotatet 
begrunnet slik: 

«I dag bestemmes lengden på den ordinære tje
nestesiden årlig i Prop. 1 S. Den ordinære tje
nestetiden er på 19 måneder. Dette er den 
totale lengden på tjeneste som norske borgere 
i fred kan pålegges i Forsvaret, Sivilforsvaret 
eller i politiet. I Forsvarskommisjonens utred
ning fra 1946 fremgår det at lengden på den 
ordinære tjenestetiden i tidligere tider var lov
festet. Dagens bestemmelse i vernepliktsloven 
er i stor grad en videreføring av loven fra 1928. 
I forarbeidene til endringer i bestemmelsen om 
tjenesteplikten fra 1947 fremgår det: 

Det er mulig at man ved den alminnelige 
revisjon av vernepliktsloven, som antas å bli 
nødvendig når den nye forsvarsordning er 
endelig vedtatt, igjen bør angi tjenesteplikten 
mer detaljert. Under de nåværende forhold vil 
imidlertid en slik bestemmelse være upraktisk 
og tungvint. Departementet har vært inne på 
den tanke om det ikke i et hvert fall burde fast
settes en alminnelig minimumsgrense for tje
nestetiden f.eks. minst 6 måneder for alle 
våpenarter. En er imidlertid kommet til at hel
ler ikke dette for tiden vil være hensiktsmessig. 
Det er forøvrig i samsvar med den någjeldende 
praksis, som også gjaldt før krigen, at Stortin
get i hvert år fastsetter tjenestetidens varighet 
for de forskjellige kategorier av vernepliktige. 

Departementet mener det er gode grunner 
for at den totale lengden på tjenestetiden frem
går av loven. Dette gir den enkelte større forut
sigbarhet for hvor lang verneplikt man har. 
Departementet foreslår derfor at det fremgår 
av § 18 første ledd at den totale ordinære tje
nestetiden er på 19 måneder. Pålagt tjeneste i 
Sivilforsvaret, politiet eller siviltjenesten, skal 
trekkes fra tjenestetiden i Forsvaret. 

Departementet foreslår imidlertid ikke å 
lovfeste lengden på førstegangstjenesten, den 
årlige heimevernstjenesten, repetisjonstje
neste og offisers-, befals- og spesialistopplærin
gen. Lengden på disse tjenestene har en 
nærere tilknytning til de årlige budsjettfor
handlingene og endres oftere. Departementet 
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mener det derfor ikke er hensiktsmessig å 
måtte endre loven hver gang lengden på tje
nesten endres. 

Innholdet i vernepliktsloven § 12 første 
ledd videreføres i forslag til § 18 første ledd 
tredje punktum.» 

Departementet foreslo ikke å videreføre verne
pliktsloven § 13 tredje ledd siste punktum om at 
en fordeling av tjenestepliktige skal skje ved lodd
trekning. 

Tjenesteplikten i krig eller når krig truer 

Tjenesteplikten i krig foreslo departementet tatt 
inn i forslaget til § 33. Bestemmelsen ble i 
høringsforslaget begrunnet slik: 

«Departementet foreslår at bestemmelsene om 
tjenesteplikten i krig og når krig truer, som føl
ger av vernepliktsloven § 15 og heimevern
loven §§ 6 andre ledd og 25, videreføres i § 33. 

Det foreslås at det presiseres at bestemmel
sene skal gis i forskrift og at bestemmelsen om 
at heimevernsoldater skal holde seg klar for 
fremmøte på kort varsel flyttes til forskriften.» 

8.1.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknader til høringsfor
slaget §§ 17, 18 og 33: 

«Det bør vurderes å fjerne skillet mellom repe
tisjonstjeneste og HV-tjeneste som det gjøres 
under bokstavene b) og c) siden tjenestenes 
hjemmel i utgangspunktet er den samme. Bok
stav c) bør derfor utgå og bokstav b) endre til 
«repetisjonstjeneste og heimevernstjeneste». 

FST foreslår at § 17 tredje ledd bokstav d) 
endres slik at den bedre presiserer hva som 
skal regnes som «særlige øvelser som skal 
styrke Forsvaret». 

FST ser det som hensiktsmessig at kost
nadsspørsmålet reguleres uttrykkelig, på lik 
linje med den någjeldende heimevernsloven. 

FST er positiv til at det presiseres at tjenes
teplikten i Forsvaret går foran annen lovpålagt 
tjenesteplikt, herunder blant annet tjeneste
plikten som følger av helseberedskapsloven. 
Det står imidlertid at det er tjenesteplikten for 
vernepliktige som går foran, det vil si at eventu
ell forrang for tjenesteplikten til personell uten 
et verneplikts forhold ikke er omtalt. Det vises 
i den forbindelse til våre kommentarer i pkt. 
2.3. Se for øvrig FSANs kommentarer til § 31 

hvor forholdet til det sivile helsevesenet kort 
omtales. 

Av høringsnotatet synes det å fremgå at 
§ 17 omhandler tjenesteplikten i fredstid. Dette 
bør vurderes presisert, selv om det kan sies å 
fremgå av bestemmelsen sett i sammenheng 
med forslaget til § 33 som omhandler tjeneste
plikten i krig eller når krig truer. 

Forsvaret har bemerket at begrepsbruken i lov om 
helsemessig og sosial beredskap (helsebered
skapsloven) § 4-1 femte ledd bør harmoniseres 
med forslaget til ny forsvarslov. 

Forsvaret mener videre at § 18 første ledd 
tredje punktum er overflødig og kan tas ut og at 
siste punktum kan strykes. Forsvaret mener også 
at det er viktig at Forsvaret har en enhetlig 
begrepsbruk og de mener bestemmelsenes rek
kefølge bør bytte plass. 

Til forslaget i § 33 har Forsvaret uttalt at hei
mevernloven § 25 bør tas inn i bestemmelsen. 
Landsrådet for Heimevernet er av samme oppfat
ning og uttaler: 

«Et lovbud gir en helt annen (og bedre) norma
tiv effekt enn en forskriftsregel. Den korte 
reaksjonstiden er i meget stor grad knyttet til 
Heimevernets egenart, og en av Heimevernets 
viktige egenskaper.» 

Landsrådet for Heimevernet mener også at ord
lyden i § 17: 

«[…] avviker fra heimevernslovens § 13 annet 
ledd i en slik grad at terskelen for å innkalle 
heimevernssoldater tilsynelatende er senket. 
For eksempel er vilkåret om «omfattende eller 
av annen årsak særlig skadevoldende karak
ter» tatt ut.» 

LO har følgende merknad til §§ 17 og 18: 

«Forslagets tekst er noe uklar med hensyn til 
hva som skal oppfattes som ordinær tjeneste. 
Bokstav d) nevner her «offisers-, befals-, og 
spesialistopplæring». Det fremkommer ikke 
klart om dette både innebærer Heimevernets 
interne kurs og eksempelvis etatsutdannelse 
(befalsskole). 

Dersom befalsskole er ordinær tjeneste vil 
tjenesteplikten være oppfylt etter år 2 og perso
nellet er ikke lengre tilgjengelig for Heimever
net. Vi finner det i tillegg kunstig å opprett
holde skillet mellom repetisjonstjeneste og 
heimevernstjeneste som det gjøres under bok
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stavene b) og c) siden tjenestenes hjemmel i 
utgangspunktet er den samme. Bokstav c) bør 
derfor utgå og bokstav b) endre til «repeti
sjonstjeneste og heimevernstjeneste». 

[…] 
Hvl. § 16 [v]idereføres i forslagets § 18 siste 

punktum. Siste punktum kan med fordel stry
kes. I den grad en anser det nødvendig med 
denne presiseringen kan dette tas inn i forskrift. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
har følgende merknad til § 18: 

«Det reises spørsmål om bruk av begrepet 
«vernepliktige» i lovens § 18 første ledd innled
ningsvis er korrekt siden Stortinget har 
bestemt at den tjenestepliktiges samlede mak
simale tjenesteplikt i Forsvarsgren, Heime
vernet, Politireserven og Sivilforsvaret i fred er 
19 måneder. 

Dersom formålet med bestemmelsen er å 
avgrense samlet tjenestetid i Forsvaret/Heime
vernet er muligens begrepet «tjenestepliktige i 
Forsvaret eller Heimevernet» eller liknende 
mer dekkende, jf. lovens §§ 1 og 2 og våre 
merknader til disse.» 

Generaladvokaten har følgende merknad til § 18: 

«Bestemmelsen lovfester lengden på ordinær 
tjenestetid. Generaladvokaten mener det er 
velbegrunnet å la dette fremgå av loven, i ste
det for i stortingsproposisjon. Det bør fremgå 
av § 18 første ledd første punktum at den 
angitte lengden på tjenesteplikten gjelder i 
fred. Ved krig eller trussel om krig kan tjenes
teplikten utvides, jf. vernepliktsloven §§ 5 og 
15, som videreføres i lovforslagets § 33. Der
som lovfestingen av tjenestetid gjøres av hen-
syn til klarhet og forutsigbarhet, er det hen
siktsmessig at skillet mellom fred og krig også 
fremkommer klart i samme bestemmelse.» 

8.1.4 Departementets vurdering 

Forsvaret og LO har påpekt at § 17 første ledd og 
andre ledd bør slås sammen fordi repetisjons
tjeneste og årlig heimevernstjeneste har samme 
hjemmel. I dag er det nesten bare Heimevernet 
som innkaller til repetisjonstjeneste når de skal ha 
sine årlige tjenester. Departementet har sett det 
som hensiktsmessig når lovene slås sammen at 
«årlig heimevernstjeneste» nevnes særskilt, og 
ikke som et eksempel på repetisjonstjeneste. 
Dette kan imidlertid endre seg og vil avhenge av 

Forsvarets behov og organisering. Departementet 
bemerker videre til Forsvarets innspill at bestem
melsen redegjør for tjenesteplikten en person har 
når han eller hun blir vernepliktig, jf. forslaget til 
§§ 2 og 6. Bestemmelsen omfatter også tjeneste
plikten til kvinner født før 1. januar 1997 som frivil
lig tar på seg en tjenesteplikt, jf. forslaget til § 25. 
«Særlige øvelser som skal styrke Forsvaret» etter 
§ 17 tredje ledd bokstav d omfatter ekstraordi
nære øvelser som Forsvaret har behov for å gjen
nomføre i en styrkeoppbyggingssituasjonen eller 
krisesituasjon. Departementet ser det ikke som 
hensiktsmessig å presisere dette ytterligere i 
loven. 

Til Landsrådet for Heimevernets innspill om at 
terskelen for å innkalle Heimevernet til ekstra
ordinær tjeneste er senket, bemerker departe
mentet at forslaget ikke innebærer en materiell 
endring, men viderefører heimevernloven § 13 
andre ledd. Hovedregelen er at det er Kongen i 
statsråd som må fatte beslutning om at verneplik
tige skal kunne brukes til ekstraordinær tjeneste. 
Vernepliktige som er fordelt til Heimevernet kan 
imidlertid Forsvaret kalle inn til ekstraordinær tje
neste som omfatter avverging og begrensing av 
naturkatastrofer eller alvorlige ulykker, vakthold 
og sikring av objekter og infrastruktur og tjeneste 
for å ivareta andre vesentlige samfunnsinteresser. 
Dette foreslås regulert i forskrift. 

Departementet opprettholder høringsforslaget 
til § 17. 

Høringsinstansene er positive til at forslagets 
§ 18 om å lovfeste lengden på den ordinære tje
nesten. Til innspillet fra Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap bemerker departementet at 
tjenesteplikt etter denne loven kan en person få på 
grunnlag av verneplikt eller kontrakt, jf. forslaget 
til § 2. Bestemmelsen gjelder tjenesteplikten til de 
vernepliktige. Departement mener det derfor blir 
riktig i å bruke «vernepliktige» i denne bestem
melsen. 

I tråd med Forsvarets innspill foreslår departe
mentet å stryke forslaget til § 18 første ledd tredje 
punktum. Bestemmelsen er en videreføring av 
vernepliktsloven § 12 første ledd, der det gis 
bestemmelser for tjenestetiden ved utsatt eller 
framskutt førstegangstjeneste i forhold til den års
klassen den vernepliktige tilhører. I dagens for
valtning er ikke lenger årsklassen styrende for 
innkallingstidspunktet. Innkallingstidspunktet 
fastsettes i dag ut fra hvor den vernepliktige er i 
sitt utdanningsløp eller yrkeskarriere. 

Generaladvokaten mener det bør fremgå av 
forslaget til § 18 at dette er tjenestetiden i fred. 
Departementet har valgt en systematikk der det 
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helt klart fremgår når en bestemmelse gjelder i 
krig og når krig truer. Alle andre bestemmelser 
gjelder i fredstid. 

Departementet har på bakgrunn av 
høringsinnspillene sett behovet for å gi nærmere 
bestemmelser om hvordan tjenestens lengde skal 
beregnes og godskrives. Det foreslås derfor en 
forskriftshjemmel i forslaget til § 18 fjerde ledd. 

For øvrig opprettholdes høringsforslaget til 
§ 18. 

Departementet tar til følge Forsvarets og LOs 
innspill til høringsforslagets § 33 om plikten til å 
møte på kort varsel etter heimevernloven § 25. 
Departementet mener imidlertid denne plikten 
bør gjøres generell og gjelde alle som har tjenes
teplikt i krig eller når krig truer. Departementet 
viderefører høringsforslaget § 33 i lovutkastets 
§ 34 med nevnte endring. 

8.2	 Innkalling til tjeneste i Forsvaret 
og gjennomføring av førstegangs
tjenesten 

8.2.1 Gjeldende rett 

Innkalling til tjeneste 

Vernepliktsloven § 16 gir Kongen kompetanse til å 
gi regler om hvordan innkalling til tjeneste skal 
skje. Bestemmelser om innkalling til ekstraordi
nær og ordinær tjeneste følger i dag av verneplikt
forskriften kapittel 7 og 8. Tilsvarende kompe
tanse er gitt i heimevernloven § 20 om innkalling 
til tjeneste i Heimevernet. Vernepliktsloven § 18 
og heimevernloven § 22 gir kompetanse til Kon
gen til å bestemme at tjeneste i fred kan utsettes 
når samfunnsinteresser krever det eller det fore
ligger viktige velferdsgrunner. Vernepliktsloven 
§§ 16 og 18 er ikke endret siden loven trådte i 
kraft i 1953. 

Formålet med vernepliktsloven § 18 og heime
vernloven § 22 er å gi bestemmelser om utsettelse 
når dette er nødvendig på grunn av samfunns
interesser eller av hensyn til den vernepliktige 
selv. Nærmere bestemmelser er gitt i verneplikt
forskriften kapittel 10 og i heimevernforskriftens 
merknader til heimevernloven § 22. Utsettelse 
kan for eksempel gis på grunn av pleie- og 
omsorgsansvar, og tjeneste i humanitære hjelpe
organisasjoner. 

Bestemmelser om fordelingen av utskrivnings
pliktige til tjeneste i Forsvaret, følger av verne
pliktsloven § 33 og § 34. Ved fordeling av de tje
nestedyktige, skal det tas sikte på at avdelingene i 
krig kan settes opp så raskt som mulig. Fordelin

gen danner grunnlaget for innkalling av verneplik
tige og frivillige til førstegangstjeneste. Den opp
rinnelige betydningen av fordeling, innebar at 
Utskrivningsvesenet etter klassifiseringen for
delte utskrivningspliktige til forsvarsgrenene. For
svarsgrenene hadde da ansvaret for å kalle verne
pliktige inn til førstegangstjeneste når de nådde 
vernepliktig alder, for videre rulleføring, mobilise
ringsdisponering og repetisjonsøvelser. Ved opp
rettelsen av Vernepliktsverket og innføring av en 
felles vernepliktsforvaltning i 1991, fikk Verne
pliktsverket også ansvaret for innkalling av verne
pliktige til førstegangstjeneste og for rulleføring 
av vernepliktige. Dette omfattet ikke befal i tje
neste. Fordelingen omfattet å fastsette forsvars
gren, førstegangstjenestens varighet og frem
møtetidspunkt. Forsvarets behov for personell i 
styrkestrukturen bestemmer hvor mange som 
skal kalles inn. De fleste blir i dag direktefordelt 
på sesjon del 2. 

Gjennomføring av førstegangstjenesten 

Vernepliktsloven § 11 første ledd bestemmer at 
førstegangstjenesten skal avtjenes uten unødig 
opphold. Førstegangstjenesten skal «så vidt gjør
lig» være avsluttet innen utløpet av det år den ver
nepliktige fyller 22 år. Unntaket er hvis første
gangstjenesten ikke kan gjennomføres på grunn 
av forhold som skyldes den vernepliktige, eller 
det er gitt utsettelse med å få fastsatt legekjennel
sen, jf. vernepliktsloven § 30 første ledd. Ved 
behandlingen av Ot.prp. nr. 62 (1989–90), ble 
begrepet «dyktighetsklasse» erstattet av «tjeneste
dyktighet» i vernepliktsloven § 11 første ledd. 

Bortfall av plikten til å gjennomføre 
førstegangstjenesten 

Vernepliktsloven § 12 andre og tredje ledd regule
rer bortfall av plikt til å gjennomføre førstegangs
tjeneste i fredstid. Plikten til å tjenestegjøre bort
faller hvis du ikke er innkalt til tjeneste innen du 
fyller 28 år. Dersom den vernepliktige selv har for
årsaket forsinkelsen vil vedkommende kunne kal
les inn til tjeneste inntil utløpet av det året han 
eller hun fyller 33 år. I henhold til verneplikts
loven § 12 andre ledd tredje punktum, kan den 
vernepliktige sendes hjem hvis personen ikke len
ger er medisinsk skikket til tjeneste, jf. verne
pliktsloven § 31. Gjenstående førstegangstjeneste 
vil bortfalle når vedkommende fyller 28 år. Det føl
ger av vernepliktsloven § 12 tredje ledd at verne
pliktige etter andre ledd har samme ordinære tje
nestetid som den årsklasse de tilhører. Verne
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pliktsloven § 12 andre ledd første punktum ble 
endret for at bestemmelsen skulle være i samsvar 
med tilsvarende bestemmelse i militærnekter
loven § 12, jf. Ot.prp. nr. 62 (1989–90). 

8.2.2 Høringsnotatet 

Innkalling til tjeneste i Forsvaret 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre bestemmelsene om innkalling til tjeneste i 
Forsvaret og utsettelse av tjenesten i forslaget til 
§ 19. Forslaget er i hovedsak en videreføring av 
vernepliktsloven §§ 33 og 34 om fordeling. Forsla
get er også en videreføring av vernepliktsloven 
§ 16. De foreslåtte endringene innebærer omfor
muleringer av gjeldende rett, men fører ikke til 
materielle endringer. Bestemmelsen ble i 
høringsnotatet nærmere begrunnet slik: 

«Begrepet «fordeling» gir i dag ingen god 
beskrivelse av hvilke plikter eller rettigheter 
som en fordeling medfører. Den opprinnelige 
betydningen av fordeling, som også innebar 
overføring av rulleansvar fra utskrivningsmyn
digheten til forsvarsgrenene, er ikke lenger 
aktuell. I dag kan begrepet «fordeling» forstås 
som en planlagt innkalling til førstegangs
tjeneste, hvor varigheten på førstegangstjeneste 
er bestemt. En fordeling er ikke et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. Departementet foreslår 
at begrepet «fordeling» ikke videreføres. 

[…]. 
Forskriftshjemmelen til å fastsette regler 

for utsettelse med tjenesten på grunn av sam
funnsinteresser og vektige velferdsgrunner, 
videreføres i § 19 tredje ledd. Med vektige vel
ferdsgrunner menes blant annet omsorgs- og 
pleieansvar, husdyrhold og utdanning. Depar
tementet foreslår også at nærmere bestemmel
ser om innkalling til tjeneste, kan gis av depar
tementet i forskrift.» 

Departement foreslo ikke å videreføre verne
pliktsloven § 33 andre ledd om fordeling av sjø
menn. Dette ble i høringsnotatet begrunnet med: 

«Dette er ikke lenger en gruppe som fordrer 
særskilte regler for innkalling til førstegangs
tjeneste. I dag fordeles og innkalles utskriv
ningspliktige til tjeneste ut fra Forsvarets 
behov og den enkeltes kvalifikasjoner og 
øvrige forutsetninger for tjeneste. Departe
mentet foreslår derfor at bestemmelsen om 
fordeling av sjømenn oppheves.» 

Gjennomføring av førstegangstjenesten 

Departementet foreslo å videreføre verneplikts
loven § 11 første ledd i forslaget til § 21. Forslaget 
ble i høringsnotatet begrunnet slik: 

«Vi foreslår å endre bestemmelsen til at tje
nesten bør være påbegynt innen utløpet av det 
året man fyller 22 år. Endringen foreslås fordi 
det kan være ulike forhold som ligger utenfor 
Forsvarets kontroll som gjør at en tjeneste ikke 
er avsluttet før man er 22 år.» 

Bortfall av plikten til å gjennomføre 
førstegangstjenesten 

Departementet foreslo å videreføre verneplikts
loven § 12 andre og tredje ledd i forslaget til § 22. 
Forslaget ble i høringsnotatet begrunnet slik: 

«Vernepliktsloven § 12 andre og tredje ledd 
videreføres i § 22. Departementet foreslår å 
gjøre enkelte språklige endringer i bestemmel
sen for å klargjøre innholdet. Vernepliktsloven 
§ 12 andre ledd første punktum og andre punk-
tum videreføres i § 22 første ledd. «Verneplik
tig» foreslås derfor endret til «tjenestepliktig». 
I andre ledd videreføres vernepliktsloven § 12 
andre ledd tredje punktum.» 

8.2.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknader til § 21: 

«Bestemmelsen regulerer gjennomføringen av 
førstegangstjenesten, og er ment å videreføre 
vernepliktsloven § 11 første ledd. Under punkt 
7.4.5 i høringsnotatet står det at FD foreslår å 
stryke henvisningen til vernepliktsloven § 30, 
og at forhold som nevnt i vernepliktsloven § 30 
er ment innfortolket i «særlige forhold». FST 
kan ikke se at uttrykket «særlige forhold» er 
benyttet i § 21.» 

8.2.4 Departementets vurdering 

Departementet opprettholder høringsforslaget til 
§ 21. Høringsforslaget til §§ 19 og 22 oppretthol
des også, med mindre språklige endringer. Etter 
vernepliktsloven § 11 første ledd skal førstegangs
tjenesten gjennomføres «uten unødig» opphold. 
Unntak for dette er hvis det er den tjenestepliktige 
selv som er skyld i utsettelsen. Departementet har 
foreslått en forenkling av bestemmelsene om 
utsettelse av sesjon og tjeneste. Paragraf 21 må 
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derfor ses i sammenheng med forslaget til § 9 før
ste ledd om at man kan søke om utsettelse av 
fremmøtetidspunkt når det foreligger vektige vel
ferdsgrunner og § 19 hvor departementet i for
skrift kan fastsette bestemmelser om utsettelse av 
tjenesten når samfunnsinteresser eller vektige vel
ferdsgrunner krever det. Dersom det ikke fore
ligger grunner for utsettelse, skal Forsvaret som 
hovedregel sørge for at tjenestepliktige innkalles 
til tjeneste det året de fyller 22 år. 

8.3 Vaksinering og andre tiltak 

8.3.1 Gjeldende rett 

Vernepliktsloven § 41 første ledd siste punktum, 
gir Kongen kompetanse til å pålegge utskrivnings
pliktige og vernepliktige å bli vaksinert eller å 
gjennomføre andre tiltak for å forebygge mot 
smittsomme sykdommer. Bestemmelsen inne
bærer at Forsvaret kan vaksinere utskrivnings
pliktige og vernepliktige før de kan gjøre tjeneste i 
Forsvaret. Forsvaret kan også pålegge utskriv
ningspliktige og vernepliktige andre tiltak som er 
nødvendige for å forebygge mot smittsomme syk
dommer. Bestemmelsen gjelder tilsvarende etter 
heimevernloven § 24 bokstav d. I forsvarsperso
nelloven § 17 bokstav b er det gitt hjemmel til å gi 
bestemmelser om utvelgelse til internasjonale 
operasjoner i forskrift. Hjemmelen omfatter nær
mere bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner 
som er nødvendig og øvrige vilkår for tjeneste i 
internasjonale operasjoner. Det er gitt bestemmel
ser om plikten til å la seg vaksinere og gjennom
føre andre tiltak for å forebygge smittsomme syk
dommer i forskrift om tjenestegjøring i internasjo
nale operasjoner § 5 femte ledd. 

At bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre 
med tjenesteplikt i Forsvaret, følger i dag av 
vernepliktsloven § 8 første ledd. 

8.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget til § 20 å 
videreføre bestemmelsene om vaksinering i 
vernepliktsloven § 41 første ledd. Forslaget ble i 
høringsnotatet begrunnet slik: 

«Det presiseres at plikten til vaksinering og 
andre tiltak for å forebygge smittsomme syk
dommer også omfatter tjenestepliktige i For
svaret. Det foreslås at nærmere bestemmelser 
om vaksineplikten og andre tiltak for å 
for[e]bygge smittsomme sykdommer kan gis i 
forskrift. Departementet foreslår at forskrifts

kompetansen delegeres fra Kongen til departe
mentet.» 

8.3.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret mener at det ikke fremkommer klart at 
plikten etter høringsforslaget § 20 omfatter tjenes
tepliktige med et tilsettingsforhold til Forsvaret 
eller som har inngått annen kontrakt om tjeneste 
med Forsvaret. Forsvaret mener at første ledd bør 
lyde: 

«Tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste og 
tjenestepliktige som er i tjeneste, plikter å la 
seg vaksinere, og godta at Forsvaret gjennom
fører andre tiltak som er nødvendige for å fore
bygge smittsomme sykdommer» 

Forsvaret har videre bemerket til § 20 at: 

«FST er positive til at plikten til å la seg vaksi
nere og godta at Forsvaret gjennomfører andre 
tiltak som er nødvendige for å forebygge smitt
somme sykdommer plasseres i loven. I 
høringsnotatet presiseres det at plikten til vak
sinering og andre tiltak for å forebygge smitt
somme sykdommer også omfatter tjenesteplik
tige i Forsvaret. I forslag til § 20 følger det at det 
er tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste 
som har plikt til å la seg vaksinere, og godta at 
Forsvaret gjennomfører andre tiltak som er 
nødvendige for å forebygge smittsomme syk
dommer. Sett i sammenheng med FDs presise
ring er «innkalt til tjeneste» et vilkår som er 
egnet til å gjøre det uklart om plikten gjelder 
alle tjenestepliktige, herunder tilsatte og stadig 
tjenestegjørende, eventuelt hva som ligger i 
innkalt til tjeneste. Formuleringen fremstår 
således uklar og bør endres og presiseres. 

Det legges til grunn at foreslått formulering 
om å «godta at Forsvaret gjennomfører andre 
tiltak som er nødvendige for å forebygge smitt
somme sykdommer» er ment å ha samme 
materielle innhold som «underkaste andre 
forebyggende forholdsregler mot smittsom 
sykdom». 

I og med at tjenestepliktige har plikt til å la 
seg vaksinere er det viktig at Forsvaret har 
kjennskap til hvilke vaksiner som den tjeneste
pliktige allerede har fått før tjeneste. Mange tje
nestepliktige har reist til utlandet og allerede fått 
flere vaksiner. Forsvaret har derfor behov for 
sikre at den tjenestepliktige ikke påføres unød
vendige vaksiner med fare for bivirkninger. 
Dette fordrer at Forsvaret må kunne hente over
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sikt over tidligere vaksinasjoner fra SYSVAK. 
SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister 
som holder oversikt over vaksinasjonsstatus 
hos den enkelte og over vaksinasjonsdekningen 
i landet. Det antas at denne muligheten følger av 
gjeldende lovgivning og lovforslaget § 7 jfr. §§ 8 
og 59, men dette bør vurderes, og en slik adgang 
bør inntas særskilt.» 

8.3.4 Departementets vurdering 

Departementet opprettholder høringsforslaget til 
§ 20. Departementet bemerker til Forsvarets inn-
spill at vaksinasjonsplikten er en inngripende plikt 
som krever en klar lovhjemmel. Bestemmelsen 
viderefører vaksinasjonsplikten i verneplikts
loven og forskrift om tjenestegjøring i internasjo
nale operasjoner. Bestemmelsen omfatter alle 
som har tjenesteplikt på grunnlag av verneplikt 
eller kontrakt med Forsvaret. 

Ombudsmannen for Forsvaret har i sin inn
beretning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. 
desember 2013 vurdert om vaksinasjonsplikten 
av de vernepliktige var i strid med Norges folke
rettslige forpliktelser. Ombudsmannen kom til at 
gjeldende rett ga hjemmel til å pålegge verneplik
tige en vaksinasjonsplikt og at det var i samsvar 
med praksis fra andre land i NATO og EU. Det er 
en forutsetning for å kunne gjøre tjeneste i For
svaret at du har nødvendige vaksiner. Hvorvidt 
du har de nødvendige vaksinene, vil bli vurdert 
når du innkalles til en bestemt type tjeneste. Det 
vil være ulike vaksiner som er nødvendige for å 
reise i tjeneste til utlandet og for å gjennomføre 
førstegangstjeneste. Tiltak som ikke omfattes av 
denne bestemmelsen krever særskilt samtykke 
fra den som skal vaksineres. 

8.4	 Særregler om tjeneste i 
Heimevernet 

8.4.1 Gjeldende rett 

Bestemmelser om gjennomføring av årlig heime
vernstjeneste er gitt i heimevernloven § 10. Det 
fremgår av bestemmelsen at tjenesten normalt 
gjennomføres sammenhengende, men kan også 
deles opp. Kongen kan etter bestemmelsen gi 
nærmere regler for gjennomføringen. 

Heimevernloven § 13 første ledd gir en 
bestemmelse om at heimevernssoldater innenfor 
rammen av den totale tjenestetiden, kan påleg
ges tjeneste i forbindelse med arrangementer 
som tjener Heimevernets eller Forsvarets 
interesser. Eksempel på slike arrangementer er 

støtte til den årlige gjennomføringen av Lands
skytterstevnet. Tredje ledd fastsetter at Kongen 
kan bestemme hvem som skal kunne be om 
hjelp, hvem som skal kunne avgjøre om hjelp 
skal ytes og hvem som skal bære utgiftene. 

Heimevernloven § 17 gir regler om at heime
vernssoldater, som ledd i heimevernsopplærin
gen, kan beordres til tjeneste ved andre deler av 
Forsvaret. Heimevernssoldater er også pliktige til 
å utføre sin tjeneste ved heimevernsavdeling der 
vedkommende oppholder seg. Kongen gir nær
mere regler for tjeneste i andre deler av Forsva
ret. Nærmere regler er gitt i heimevernforskrif
ten. 

Det følger av heimevernloven § 3 at Heimever
net rekrutteres av pliktige og frivillige. I følge hei
mevernloven § 5 kan alle som har fylt 16 år, antas 
som frivillige i Heimevernet, herunder også ver
nepliktige i den utstrekning Kongen bestemmer. 
Vernepliktige kan likevel ikke pålegges eller påta 
seg tjeneste i Heimevernet i den tid de er innkalt 
til annen militærtjeneste. Kongen gir nærmere 
bestemmelser om vilkårene for og fremgangs
måten ved inngåelsen av kontrakt med frivillige 
og for tjenestens opphør. 

Heimevernloven § 6 gir bestemmelser om at 
frivillige som har påtatt seg tjeneste, har de 
samme plikter og tjenestevilkår som pliktige 
heimevernssoldater. Av heimevernforskriftens 
bestemmelser om frivillig tjeneste i Heimevernet 
(lovens §§ 5 og 6), fremgår det at frivillige kan 
antas som heimevernssoldater fra 1. januar det 
året de fyller 19. Med «antas» menes å inngå kon
trakt om tjeneste i Heimevernet. 

8.4.2 Høringsnotatet 

Årlig heimevernstjeneste 

Departementet foreslo i høringsnotatet en videre
føring av heimevernloven § 10 om årlig heime
vernstjeneste og § 17 om at heimevernsopplærin
gen kan foregå i andre deler av Forsvaret. Bestem
melsene foreslås videreført i forslaget til § 23 første 
og andre ledd. Årlig heimevernstjeneste er omfat
tet av den ordinære tjenesten, jf. forslaget til § 17. 
Forslaget ble i høringsnotatet begrunnet slik: 

«Departementet foreslår at bestemmelsene i 
heimevernloven § 13 første og tredje ledd, om 
tjeneste i forbindelse med arrangementer som 
tjener Forsvarets interesser, videreføres i § 23 
tredje og fjerde ledd. Denne tjenesten er en del 
av den årlige heimevernstjenesten. Forslaget 
innebærer språklige endringer. 
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Departementet foreslår en forskriftshjem
mel i § 23 fjerde ledd, om at departementet kan 
gi forskrift om gjennomføringen av den årlige 
heimevernstjenesten og om bistand til arrange
menter. Forskriftskompetansen foreslår dele
gert til departementet.» 

Frivillige i Heimevernet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre heimevernloven § 5 i forslaget til § 24 om fri
villige i Heimevernet med en språklig klargjøring 
og en omformulering. Dette ble i høringsnotatet 
begrunnet slik: 

«Departementet mener at forslag til § 24 om fri
villige i Heimevernet, må klargjøre at frivillige 
i Heimevernet består av to kategorier. Den ene 
kategorien er ungdom mellom 16 og 21 år, som 
kan antas som aspiranter fra den dagen de fyl
ler 16 år, og Heimevernsungdom mellom 17 og 
21 år. Den andre kategorien er frivillige over 19 
år, som har inngått kontrakt om tjeneste i 
Heimevernet. 

Departementet foreslår at heimevernfor
skriftens bestemmelser om at frivillige kan 
antas som heimevernssoldater fra 1. januar det 
året de fyller 19, tas inn i loven. Tidspunktet for 
antakelse som heimevernssoldat samsvarer 
med når verneplikten inntrer, jf. forslag til § 6. 

I fjerde ledd foreslår departementet at Kon
gen gir forskrift om vilkårene for frivillig tje
neste i Heimevernet.» 

8.4.3 Høringsinstansenes syn 

Årlig heimevernstjeneste 

LO har forslag til endringer i høringsforslagets 
§ 23: 

«Første punktum i forslaget bestemmer at årlig 
heimevernstjeneste skal gjennomføres sam
menhengende. Hvl § 10 har teksten «normalt 
sammenhengende». For å unngå mistolkning 
bør ordet «normalt» tilføyes i forslaget første 
punktum foran «sammenhengende». Forsla
gets tekst fjerde punktum bestemmer at depar
tementet kan gi forskrift om gjennomføring av 
årlig heimevernstjeneste og bistand til arran
gementer. Formuleringen «.og om bistand til 
arrangementer.» bør fjernes fra punktet, 
omformuleres til å omfatte Forsvaret og plasse
res i en passende sammenheng. Det er slik at 
også Forsvarets øvrige avdelinger yter bistand 

til arrangementer så formuleringen bør ikke 
begrenses til Heimevernet.» 

Forsvaret har likelydende innspill til § 23. 
Forsvaret har følgende merknader til § 24: 

«Første punktum kan misforstås fordi paragra
fen også omhandler tjenesteplikt. Denne set
ningen er rettet mot HV-ungdom, men disse 
har ikke tjenesteplikt (jfr. Hvl. § 6). Setningen 
bør eventuelt omformuleres eller strykes. 

Begrepet «personer» nyttes i andre punk-
tum. Dette bør endres til «tjenestepliktige» 
eller «personell». 

Forslagets tekst mangler presiseringer om 
personell over tjenestepliktig alder som skriver 
kontrakt med HV, denne tjenesten medfører 
ikke styrkedisponering (fra Hvl. § 5). 

I tredje punkt står det «…Tjenestepliktige 
kan ikke inngå kontrakt om heimevernstje
neste mens de har tjenesteplikt i andre deler av 
Forsvaret…». Dette punktet anbefales strøket. 
For HV er det ønskelig at personell kan dispo
neres i HV selv om de har tjenesteplikt i f eks 
Hærens styrkeregister. Dette vil kunne sikre 
direkte overføring av aktuelt personell fra før
stegangstjeneste til HV, noe som vil kunne 
sikre et bedre rekrutteringsgrunnlag, raskere 
overføring av vernepliktige til HV og bidra til 
en bedre personelldekning i styrkestrukturen i 
HV på sikt.» 

LO har følgende merknad til § 24: 

«Paragrafen omhandler frivillige i Heimever
net og videreføres i forslagets § 24. En viser til 
merknad under Hvl § 3. Forslagets tekst mang
ler presiseringer om personell over tjeneste
pliktig alder som skriver kontrakt med Heime
vernet. Dette medfører ikke styrkedispone
ring. § 24 bør også inneholde begrensninger i 
forhold til tjenesteplikt i Sivilforsvaret og Politi
reserven.» 

Landsrådet for Heimevernet har følgende merknad 
til § 24: 

«Det er uklart om det er mulig å være tjeneste
pliktig jfr. § 2 jfr.17, uten å ha tjenesteplikt i 
andre deler av Forsvaret og om tjenesteplikten 
kan endres til Heimevernets ugunst (slik at for 
eksempel områdesjefen kan flyttes til annen 
stilling. Ordlyden kan tolkes som om det ikke 
er mulig for ansatte i Forsvaret å skrive frivillig
hetskontrakt med Heimevernet.» 



 
68 Prop. 102 L	 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
  

  

 

  
 

  

  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Norske Reserveoffiserers Forbund har følgende 
merknad til § 24: 

«§ 24 anfører at tjenestepliktige ikke kan inngå 
kontrakt om heimevernstjeneste mens de har 
tjenesteplikt andre deler av Forsvaret. 

NROF har oppfattet det pågående arbeidet 
med komplett oppsetningsplan (KOP) slik at 
alle som gjennomfører førstegangstjeneste i 
Hæren, blir stående i Hærens KOP i tre år etter 
dimittering, og at tjenestegjøring utløses ved 
mobilisering i 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 per
sonellet er vernepliktig, (til 44 år/55 år) blir 
betydelig redusert. For et Heimevernet som 
sliter med å få tilgang på relevant personell på 
grunn av at en liten del av årskullene gjennom
fører førstegangstjenesten, må dette være en 
betydelig byrde. NROF ser med på bekymring 
på dette. 

Selv 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 løs
ning være å overføre de som skal stå i Hær
reserven, til Heimevernets ruller. Da vil de få 
den viktige tilknytningen til Heimevernet i rik
tig alder, og de vil få bedre kontakt med Forsva
ret gjennom å bli innkalt til trening i HV. Etter 
NROFs syn vil dette ikke gå ut over Hærreser
ven troverdighet dersom dette personellet kan 
føres i HVs «svikt-tillegg».» 

8.4.4 Departementets vurdering 

Årlig heimevernstjeneste 

Departementet viser til Forsvarets og LOs innspill 
til § 23, og bemerker at det går klart frem av for
slaget til § 23 første ledd at som hovedregel skal 
den årlige heimevernstjenesten gjennomføres 
sammenhengende. Dersom Forsvaret har behov 
for det, kan tjenesten deles opp. Dette klargjør at 
det er Forsvarets behov som er styrende. Forsla
get innebærer ingen materiell endring. Forslaget 
til § 23 tredje og fjerde ledd viderefører gjeldende 
rett. Det er også i dag slik at det kun er verneplik
tige som er disponert til Heimevernet som kan bli 
pålagt tjeneste i forbindelse med arrangementer. 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 17 
andre ledd bokstav c og fjerde ledd siste punktum 

som regulerer de vernepliktiges tjenesteplikt. Det 
ligger ikke innenfor Forsvarets primære oppgaver 
å bidra til sivile arrangementer, men Forsvaret 
kan vurdere å bistå hvis det får en forespørsel. 
Bestemmelsen regulerer ikke hva Forsvaret kan 
bistå med, men hva vernepliktige som er inne til 
den årlige heimevernstjenesten kan benyttes til. 
Vernepliktige kan ikke kalles inn til tjeneste i For
svaret for å støtte sivile arrangementer, unntatt tje
nestepliktige i Heimevernet, som kan kalles inn til 
slik tjeneste innenfor rammen av årlig heime
vernstjeneste. Hva Forsvaret benytter sine tilsatte 
til og andre som de har inngått kontrakt med, vil 
avhenge av tilsettingsforholdet og kontrakten. 
Departementet opprettholder forslaget til § 23. 

Frivillige i Heimevernet 

Departementet bemerker til Forsvarets, Lands
rådet for Heimevernet, LO og Norske Reserveoffise
rers Forbunds innspill til § 24 at departementet har 
valgt å bruke «personer» fordi man først er tjenes
tepliktig etter at man har inngått kontrakt. For å 
gjøre det tydeligere at det er en sammenheng mel
lom andre ledd og tredje ledd, foreslår departe
mentet å tilføye tredje ledd som andre punktum i 
andre ledd. Departementet mener videre at hei
mevernloven § 5 andre punktum bør videreføres. 
Hensikten er å unngå at personell kan ha tjeneste
plikt i flere avdelinger i Forsvaret. Dette er særlig 
viktig ved styrkeoppbygging. Bestemmelsen inne
bærer at personer som allerede er militært tilsatte 
i Forsvaret ikke kan inngå kontrakt om frivillig tje
neste i Heimevernet. Når det gjelder tjenesteplikt 
i Sivilforsvaret eller Politireserven, vil tjeneste
plikt i Forsvaret, herunder tjenesteplikt i Heime
vernet, gå foran annen lovpålagt tjenesteplikt, jf. 
forslaget til § 17 første ledd andre punktum. 

8.5	 Tilleggstjeneste, utsatt tjeneste og 
fritak fra tjeneste 

8.5.1 Gjeldende rett 

Tilleggstjeneste 

Bestemmelser om tilleggstjeneste følger i dag av 
vernepliktsloven § 19 første ledd og heimevern
loven § 12. Det følger av vernepliktsloven § 19 at 
vernepliktige som har hatt fravær fra tjenesten 
kan pålegges tilleggstjeneste av Kongen. Nød
vendig tilleggstjeneste kan pålegges ved fravær 
på grunn av sykdom eller skade, eller forsømme
lighet i tjenesten har medført at man ikke har fått 
tilstrekkelig opplæring. Etter andre ledd kan til
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leggstjeneste pålegges uavhengig av om man har 
fått tilstrekkelig opplæring, dersom fraværet har 
vært ulovlig. Vernepliktsloven § 19 andre ledd 
kom inn i loven i 1982, jf. Ot.prp. nr. 67 (1981– 
82). 

Heimevernloven § 12 gir bestemmelse om til
legg til tjenestetiden for heimevernspliktige i ver
nepliktig alder som gjennomgår en befals- eller 
annen særopplæring. Det er ingen forutsetning at 
vedkommende har akademisk utdanning, slik det 
er forutsatt i vernepliktsloven. Stortinget er gitt 
kompetanse til å fastsette et tillegg til den vanlige 
fredstjenesteplikten av inntil 14 dager, eller et til
svarende timeantall i hver 3-års periode av den 
pliktiges tjenestetid i Heimevernet. Tillegget fast
settes årlig i Prop. 1 S. 

Sivil utdanning som har betydning for Forsvaret 

Bestemmelser for vernepliktig akademisk befal 
kan i dag utledes av vernepliktsloven §§ 10 andre 
ledd og 11 andre ledd. Vernepliktsloven § 10 
andre ledd gir adgang til å pålegge personer med 
verneplikt som gjennomgår en befals- eller annen 
særopplæring, et tillegg til ordinær tjeneste på 
inntil 90 dager. Forutsetningen for et slikt tillegg 
av tjenestetiden er at vedkommende innehar en 
sivil utdanning som minst svarer til eksamen fra 
videregående skole, studieretning for allmenne 
fag, eller ingeniørhøgskole, og at vedkommende 
skal tjenestegjøre som befal eller spesialist. 

Vernepliktsloven § 11 andre ledd hjemler For
svarets rett til å innkalle vernepliktige med sivil 
opplæring av betydning for Forsvarets behov. 
Bestemmelsen viser til vernepliktsloven § 10 
andre ledd. Dagens ordning med vernepliktig aka
demisk befal gir Forsvaret mulighet til å rekrut
tere, utvikle og anvende personell med høyere 
sivil akademisk kompetanse. Hovedhensikten er å 
gi Forsvaret tilgang til akademisk kompetanse 
som Forsvaret ellers ikke får dekket gjennom 
egne skoler, samtidig som personellet får en mer 
målrettet førstegangstjeneste innenfor det fagom
rådet de er utdannet til. I henhold til vernepliktfor
skriften § 4-6, stilles det krav om at personellet 
innehar utdanning på mastergradsnivå eller høy
ere. Personellet kalles inn til tjeneste som befal på 
bakgrunn av deres utdanningsnivå. Personell med 
kompetanse på et lavere utdanningsnivå kan kal
les inn og gis opplæring som spesialister. 

I tråd med Innst. 335 L og 336 S (2014–2015) 
til Prop. 111 LS (2014–2015), og som følge av 
øvrige endringer i militærordningen, skal tidli
gere spesielle kategorier befal endres til spesielle 
kategorier militært tilsatte. Spesielle kategorier 

militært tilsatte rekrutteres ofte i forlengelsen av 
gjennomført førstegangstjeneste som verneplik
tig akademisk befal. Ordningen med spesielle 
kategorier befal, har i praksis omfattet personer 
med høyere utdanning som for eksempel lege, 
musiker, tannlege, psykolog, veterinær, farma
søyt, prest, ingeniør og jurist. Etter militærord
ningen skal Forsvaret tilsette spesielle kategorier 
militært tilsatte som offiserer, befal, grenaderer 
og konstabler, avhengig av kompetansen den 
enkelte personen har. 

8.5.2 Høringsnotatet 

Tilleggstjeneste 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre vernepliktsloven § 19 første og andre ledd og 
heimevernloven § 12 om tilleggstjeneste i forsla
get til § 25, med mindre språklige endringer. 
Departementet har i høringsnotatet begrunnet 
dette slik: 

«Departementet foreslår å lovfeste bestem
melsen i heimevernloven § 12 om at Stortin
get kan bestemme at tjenestepliktige som får 
spesialist- eller befalsopplæring, kan pålegges 
en tilleggstjeneste på 14 dager. Dette samsva
rer med departementets betraktninger om 
hva som Stortinget må bestemme av bevilg
ningsmessige årsaker, og hva som kan fastset
tes i lov. Det vil være Forsvarets behov som er 
styrende for om det skal gis tilleggstjeneste. 
Vi foreslår videre i § 25 fjerde ledd at departe
mentet kan gi forskrift om tilleggstjeneste. 
Forskriftskompetansen foreslås delegert til 
departementet.» 

Sivil utdanning som har betydning for Forsvaret 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre vernepliktsloven §§ 10 andre ledd og 11 
andre ledd i forslaget til § 26 om sivil utdanning 
som har betydning for Forsvaret med enkelte 
språklige endringer for å gjøre bestemmelsen 
enklere. Departementet har i høringsnotatet 
begrunnet dette slik: 

«Med sivil utdanning menes utdanning fra 
gjennomført videregående skole. Dette omfat
ter høyere utdanning som nevnt ovenfor, men 
relevant utdanning kan også være personer 
som har yrkesfaglig utdanning. 

I dag er det Stortinget som kan fastsette til
leggstjeneste på 90 dager etter verneplikts
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loven § 10 andre ledd. Dette gjøres årlig i Prop. 
1 S. Departementet foreslår å lovfeste at tjenes
tepliktige med sivil utdanning som har betyd
ning for Forsvaret kan bli pålagt et tillegg til 
den ordinære tjenestetiden på inntil 90 dager i 
§ 26 andre ledd første punktum. 

Departementet foreslår en forskriftshjem
mel i § 26 tredje ledd, som gir departementet 
myndighet til å gi forskrift om hvilken utdan
ning som har betydning for Forsvaret, om tje
nestevilkår, om tilleggstjeneste for tjenesteplik
tige som får offisers-, befals- eller spesialists
opplæring, og om innkalling til tjeneste. 
Bestemmelsen viderefører forskriftshjemme
len i vernepliktsloven § 11 andre ledd andre 
punktum. Departementet foreslår å delegere 
forskriftskompetansen til departementet.» 

Søknad om annen tjeneste av velferdsgrunner 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre bestemmelsene i vernepliktsloven § 38 første 
ledd andre punktum og andre ledd i forslaget til 
§ 27. Departementet har i høringsnotatet begrun
net dette slik: 

«Departement mener at vernepliktsloven § 38 
andre ledd må forstås slik at hovedregelen er at 
departementet i forskrift gir nærmere bestem
melser om godkjenning av disponering til annen 
tjeneste. Den opprinnelige ordlyden var «Over
føring som ikke er bestemt av departementet 
må godkjennes av utskrivningsmyndighetene. 
For øvrig gir Kongen nærmere bestemmelser». 

Bestemmelsen ble endret fordi det ikke len
ger var rulleførende enheter for vernepliktige 
mannskaper i forsvarsgrenene, jf. Ot.prp. nr. 62 
(1989–90). Vernepliktsloven § 38 andre ledd 
ble da endret til «Regler for godkjenning av 
overføringer som ikke er bestemt av departe
mentet, fastsettes av Forsvarssjefen». Senere 
er det gjort oppdateringer av begrepsbruken. 
Bestemmelser er i dag gitt i vernepliktsforskrif
ten. Departementet mener det er naturlig at en 
eventuell delegasjon til Forsvarsjefen blir gjort 
i vernepliktsforskriften.» 

Utsatt eller avbrutt tjeneste på grunn av 
straffeforfølgning 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre vernepliktsloven § 19 tredje ledd i forslaget til 
§ 30. Departementet foreslo enkelte språklige 
endringer i bestemmelsen. Blant annet at begre
pet «militær tjeneste» endres til «tjeneste». 

8.5.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknad til høringsforsla
gets § 26: 

«FD foreslår å videreføre vernepliktsloven 
§§ 10 andre ledd og 11 andre ledd i § 26 med 
visse språklige endringer for å gjøre bestem
melsen enklere. Samtidig foreslås det en for
skriftshjemmel i § 26 tredje ledd som gir depar
tementet myndighet til å gi forskrift om hvilken 
utdanning som har betydning for Forsvaret, 
om tjenestevilkår, om tilleggstjeneste for tje
nestepliktige som får offisers-, befals- eller spe
sialistsopplæring, og om innkalling til tjeneste. 

Forsvaret må kunne rekruttere, utvikle og 
anvende personell med sivil utdanning. Gene
relt må det sikres at foreslått bestemmelse med 
sine språklige endringer ikke innebærer for
muleringer som innsnevrer rekrutteringen, 
utviklingen og anvendelsen av dette personel
let.» 

8.5.4 Departementets vurdering 

Departementet bemerker til Forsvarets innspill til 
høringsforslaget § 26 at bestemmelsen viderefø
rer gjeldende rett og at forslaget til lovbestem
melse er videre enn hva som i dag følger av verne
pliktforskriften. Forslaget er i tråd med ny mili
tærordning som Stortinget vedtok i Innst. 335 L 
og 336 S (2014–2015) til Prop. 111 LS (2014– 
2015). Departementet opprettholder høringsfor
slaget § 26 i forslag til § 27. 

Departementet bemerker at det er gjort språk
lige endringer i høringsforslaget § 30 for å gjøre 
bestemmelsen klarere. Høringsforslaget § 30 om 
utsatt eller avbrutt tjeneste på grunn av straffefor
følgning er tatt inn i lovutkastets § 31. 

8.6 Endring av stilling og grad 

I vernepliktsloven § 7 første og andre ledd og hei
mevernloven § 8 gis det bestemmelser om at ver
nepliktige og heimevernspliktige skal kunne 
pålegges å motta høyere grad og gjennomgå nød
vendig utdanning. Videre er det bestemt at graden 
ikke kan fratas dem, med mindre graden er mid
lertidig eller gitt for et bestemt tidsrom, eller de 
har vist seg uskikket eller uverdig til å ha graden. 
Ingen kan mot sin vilje beordres til tjeneste i 
lavere grad enn det vedkommende er skikket, til
satt eller utnevnt til, hvis ikke særlige forhold i 
krig gjør slik beordring nødvendig. 
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Departementet foreslo i høringsnotatet å vide
reføre bestemmelsene i vernepliktsloven § 7 første 
ledd andre punktum og andre ledd og heimvern
loven § 8 i høringsforslaget § 28. Det har ikke kom
met høringsinnspill til forslaget. Departementet 
opprettholder høringsforslaget i forslaget til § 29. 

8.7 Fritak for tjeneste i Forsvaret 

8.7.1 Gjeldende rett 

Tjeneste i andre lands forsvar 

Fritak for tjeneste kan i dag gis hvis en tjenesteplik
tig har utført tjeneste i et annet land. Vernepliktslo
ven § 17 tredje ledd gir Kongen myndighet til å gi 
nærmere bestemmelser om at vernepliktige som 
kan godtgjøre at de har utført militærtjeneste i et 
annet land, kan fritas helt eller delvis fra ordinær 
tjeneste. Nærmere bestemmelser finnes i verne
pliktforskriften kapittel 9. Vernepliktsloven § 17 
tredje ledd har ikke blitt endret siden 1953. 

Fritaksordningen 

Fritak fra tjeneste i krig, krise og i fred kan også 
gis på grunn av bestemte sivile stillinger eller fag
kyndighet. Det følger av vernepliktsloven § 17 
andre ledd at Stortinget må samtykke til at de som 
har tjenesteplikt kan fritas delvis eller helt for tje
neste i fred. Sett i sammenheng med fritaksbe
stemmelsene i vernepliktsloven § 5 tredje ledd og 
§ 17 første ledd legges det til grunn at de samme 
vurderinger for fritak også gjelder her. Stortinget 
skal kunne gi uttrykk for hva samfunnet samlet 
sett er best tjent med av militærtjeneste eller 
annen samfunnsnyttig tjeneste, slik det blant 
annet er diskutert i forarbeidene til verneplikts
loven. Tilsvarende bestemmelse er gitt i heime
vernloven § 21. Nærmere bestemmelser om fri
taksordningen er gitt i vernepliktforskriften kapit
tel 8A. Vernepliktsloven § 17 første ledd ble 
endret ved Ot.prp. nr. 4 (1992–93). Daværende 
ordlyd i vernepliktsloven § 17 ga ikke hjemmel for 
å gi bestemmelser om omdisponering av perso
nell til handelsflåtens bemanningsreserve. Det var 
ønskelig at denne paragrafen fikk en utforming 
som hjemlet slike overføringer. 

8.7.2 Høringsnotatet 

Tjeneste i andre lands forsvar 

Departementet har foreslått å videreføre verne
pliktsloven § 17 tredje ledd i forslaget til § 29 om 

fritak for ordinær tjeneste etter utført tjeneste i et 
annet lands forsvar. Det er foreslått noen mindre 
språklige endringer i bestemmelsen. I § 29 andre 
ledd foreslo departementet en hjemmel til å gi for
skrift om fritak for ordinær tjeneste etter utført 
militært tjeneste i et annet lands forsvar. 

Fritaksordningen 

Departementet har foreslått å videreføre bestem
melsene i vernepliktsloven § 17 første ledd, andre 
ledd og heimevernloven § 21 om fritak for tjeneste 
i Forsvaret i fred på grunn av sivil stilling eller fag
kyndighet (fritaksordningen) i høringsforslaget til 
§ 31. Departement har begrunnet dette slik: 

«Departementet foreslår å endre ordlyden i 
vernepliktsloven § 17 første ledd første punk-
tum tilsvarende det som i dag følger av verne
pliktforskriften kapittel 8 A. Etter vernepliktslo
ven § 17 første ledd kan vernepliktige fritas 
eller gis utsettelse med fremmøte i krig eller 
når deres avdeling settes på krigsfot. Når fri
taksordningen ble tatt inn i vernepliktforskrif
ten i 2014 ble «i krig eller settes på krigsfot» 
endret til «i krise, konflikt eller krig». Departe
mentet foreslo da at begrepet mobilisering 
skulle erstattes med begrepet krise, konflikt 
eller krig. Bakgrunnen for dette var at mobili
seringsforsvaret er erstattet med et innsatsfor
svar som skal være effektivt og mobilt i hele 
spekteret av krise, konflikt og krig. Begrepet 
krise, konflikt eller krig er mer gjenkjennbart 
for den sivile delen av totalforsvaret. Departe
mentet foreslår imidlertid å benytte begrepene 
«i krig eller når krig truer» eller «ved styrke
oppbygging» konsekvent i loven, jf. punkt 
7.3.12. Forslaget til nye regler for ordningen 
var basert på at virksomheter som dekker sam
funnskritiske funksjoner i den totale samfunns
beredskapen skal beholde sitt personell i situa
sjoner med krise, konflikt eller krig. Tjeneste
pliktige som bekler nøkkelroller for å 
opprettholde samfunnskritiske funksjoner, 
skal normalt gis fritak for fremmøte i Forsva
ret. 

Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette 
utgangspunktet for personell med kompetanse 
som Forsvaret ikke kan unnvære, dersom per
sonell med tilsvarende kompetanse ikke er til
gjengelig. 

Departementet foreslår å endre begreps
bruken i samsvar med forskriften, med unntak 
av å innføre begrepene «krise og konflikt».» 
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8.7.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknad til høringsforsla
gets § 31: 

«FST ønsker å kommentere viktigheten av sys
temperspektiv i samspillet mellom Forsvarets 
behov og det sivile samfunnets behov. I et total
forsvars – og samvirkeperspektiv er det viktig å 
se det slik at Norge har ett offentlig helseve
sen, noe som innebærer tverrdepartementet 
samarbeid. For å oppnå et godt totalforsvar 
anerkjenner Forsvaret viktigheten av at tjenes
tepliktige som på grunn av sivil stilling eller 
fagkyndighet bør fortsette i sin sivile virksom
het, kan fritas for eller få utsatt fremmøte til tje
neste i Forsvaret i krig, når krig truer eller ved 
styrkeoppbygging. Samtidig er det viktig at 
Forsvaret får tilgang til personell med kompe
tanse som Forsvaret ikke kan unnvære dersom 
personell med tilsvarende kompetanse ikke er 
tilgjengelig. I høringsnotatet vises det til at unn
tak da kan gjøres fra utgangspunktet om at tje
nestepliktige som bekler nøkkelroller for å 
opprettholde samfunnskritiske funksjoner nor-
malt skal gis fritak for fremmøte i Forsvaret. 
Det bør i den forbindelse vurderer om dette 
bør fremgå eksplisitt av loven. 

Behovet for samarbeid og systemperspek
tiv kan synliggjøres blant annet ved Forsvarets 
behov for medisinsk fagpersonell. I tråd med 
totalforsvarskonseptet er det av stor viktighet 
at Forsvarets og det sivile samfunnets behov 
for og disponering av slikt personell er koordi
nert og avklart. Både fordi disse tjenestene 
skal virke sammen og fordi et koordinert og 
avklart forhold til hvor personellet har tjeneste
plikt og skal møte vil minimere virkningene av 
at en person kun kan oppfylle en beredskaps
funksjon. 

Det er behov for å få redefinert fritaksord
ninger, herunder prioriteringer. FST er derfor 
skeptisk til at handelsflåten, som var nevnt spe
sielt i den opprinnelige loven, nå er utelatt. Vi 
kan heller ikke finne noen begrunnelse for 
hvorfor handelsflåten ikke er tatt med i den nye 
teksten.» 

Forsvarsbygg har følgende merknad til høringsfor
slagets § 31: 

«Forsvarsbygg (FB) er av Forsvarsdeparte
mentet (FD) gjennom flere år pålagt å etablere 
KOP og planverk for å kunne understøtte For
svarets operative evne og beredskap. Et viktig 

element i slik planlegging er for FB å ha en for
utsigbar personellstyrke som kan utløse de 
leveranser som avtales. Utfordring er at det 
ikke er godkjent en styrkestruktur for FB som 
gir Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
hjemmel til å disponere personell i en styr
kestruktur for FB. 

Dette forhold synes ikke tilfredsstillende 
ivaretatt i nytt lovforslag, og FB anmoder der
for FD om å vurdere å knytte denne problem
stillingen til lovverket, slik at det etableres en 
hjemmel som gir nødvendig forutsigbarhet. 
Det kan muligens løses ved en presisering av 
forholdet i Forsvarsloven § 31, og nytte fritaks
ordningen for hele FB eller knytte forholdet til 
annen relevant § i den nye loven» 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har følgende innspill 
til høringsforslagets § 31: 

«For NSM som sivilt direktorat med leveranser 
til forsvarssektoren i fred, mobilisering, krise 
og krig, er det av avgjørende betydning å ha 
forutsigbare forhold knyttet til disponering av 
tjenestepliktig personell. 

Etter en vurdering av høringssvar gitt av 
Forsvarsbygg i brev av 28.09.15, vil NSM 
bemerke at de samme forholdende også gjør 
seg gjeldende for NSM. 

NSMs oppdrag og leveranser er i det 
vesentlige hjemlet i sikkerhetsloven med for
skrifter. I BFF og SBS er det definert myndig
hetsoppgaver som skal utføres av NSM. Dette 
operasjonaliseres gjennom iverksettingsbrev 
langtidsplan, oppdragsbrev og løpende presise
ringer, endringer og tillegg (PET). Det fore
ligger ikke et fullt utviklet planverk for hvordan 
NSM på best mulig måte skal utføre sine opp
gaver i forbindelse med krise og krig. 

NSM har besvart oppdrag gitt av FD i PET 
nr. 17 til IVB LTP 2013–2016 om kartlegging av 
forsvarets behov for understøttelse fra NSM. 
Dette vil trolig kreve ytterligere utredninger. 
Vi mener at denne prosessen med fordel kan 
sees i sammenheng med det videre arbeidet 
knyttet til forsvarslov med forskrifter.» 

Politidirektorat har følgende bemerkning til 
høringsforslaget § 31: 

«Med bakgrunn i høringsnotatets omtale i 
kapittel 7.4.15 legger direktoratet til grunn at 
det ikke er tilsiktet realitetsendringer i gjel
dende rett, slik at vernepliktsforskriften kapit
tel 8A videreføres.» 

http:28.09.15
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8.7.4 Departementets vurdering 

Departementet viser til Forsvarets og Politidirekto
ratets innspill til høringsforslaget § 31 og bemer
ker at høringsforslaget er videreføring av gjel
dende rett. Nærmere vilkår for fritak vil fremgå av 
forskrift som i dag. Overføring av vernepliktige 
fra Forsvaret til Sivilforsvaret og politiet ivaretas i 
forslaget til § 15. Overføring av vernepliktige til 
handelsflåten opphørte i 2009, jf. St.prp. nr. 1 
(2007–2008) om avvikling av den særlige ordning 
for sjømenns vernepliktsforhold. 

Fritaksordningen omfatter i dag alle sivile stil
linger eller fagkyndighet som er kritisk viktig for 
samfunnet å opprettholde i krig, krise eller ved 
styrkeoppbygging. Dette vil også omfatte stillin
ger i politiet og handelsflåten. 

Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
peker i sine høringsinnspill på behovet for forut
sigbar personellstruktur i krise og krig. Departe
mentet bemerker at tilsatt militært personell i 
disse to etatene beordres i dag til stillinger i tråd 
med hjemler og ordninger som er etablert i For
svaret. Forutsigbarhet for fortsatt tjeneste for 
dette personellet i tilfelle av krise og krig vil sikres 
gjennom Forsvarets interne regelverk som sier at 
personellet fortsetter i sine stillinger ved styrke
oppbygging hvis ikke annet blir avtalt. Sivilt til
satte i Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhets
myndighet og øvrige underliggende etater vil 
kunne være omfattet av fritaksordningen. Dette 
vil tilfredsstille hensynet til forutberegnelighet 
hva gjelder sivilt tilsatt personell. Departementet 
mener derfor at fritakshjemmelen, slik den frem
kommer i høringsforslaget § 31, ikke er direkte 
egnet for å regulere de hensynene som belyses i 
høringsinnspillene fra Forsvarsbygg og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet. Høringsforslaget til § 31 er 
avgrenset til fritak for fremmøte i Forsvaret på 
grunn av sivil stilling eller fagkyndighet, og vil 
etter departementets syn ikke redusere forutsig
barheten på området. Departementet oppretthol
der høringsforslaget i lovforslagets § 32. 

8.8	 Engangserstatning ved dødsfall og 
invaliditet 

Bestemmelser om erstatning ved dødsfall og invali
ditet til personell som avtjener verneplikt mv., føl

ger i dag av forskrift 22. juni 2000 nr. 634. Forskrif
ten er hjemlet i Kongens instruksjonsmyndighet. 

Departementet foreslo i høringsforslaget at 
hjemmelen for forskriften tas inn i høringsforsla
gets § 32. Forskriften regulerer viktige rettighe
ter. Departementet har i høringsforslaget begrun
net dette med at hjemmelsgrunnlaget bør fremgå 
av loven for å ivareta hensynet til den enkeltes for
utberegnelighet. 

Departementet har i etterkant av høringen 
kommet til at det bør gjøres flere endringer i 
bestemmelsens ordlyd. Departementet foreslår at 
overskriften bør endres slik at det fremgår at 
engangserstatningen er knyttet til dødsfall og 
«medisinsk» invaliditet. 

Departementet mener at ordlyden som ble 
foreslått i høringen, vil begrense personkretsen 
som kan kreve erstatning etter dagens forskrift 
om engangserstatning uten at dette har vært til
siktet. En del av dem som er omfattet av dagens 
forskrift har ikke verneplikt. Av den grunn vil ord
lyden i høringsforslaget § 32 «Hvis noen dør eller 
blir invalide mens de avtjener verneplikten», inn
skrenke virkeområdet. Departementet foreslår 
derfor at første ledd regulerer hvilke personer 
som etter bestemmelsen kan ha krav på engangs
erstatning. Departementet mener at ordlyden «tje
nestepliktige som ikke er tilsatt og frivillige som 
ikke er tilsatt» er dekkende for dem som i dag 
omfattes av forskriften. Departementet foreslår at 
denne ordlyden tas inn i første ledd. 

Departementet foreslår videre at det fremgår 
av bestemmelsen at disse personene kan ha krav 
på engangserstatning dersom de blir «påført 
skade eller sykdom under tjenesten som medfører 
medisinsk invaliditet». Departementet foreslår 
videre å klargjøre at ved dødsfall er det avdødes 
etterlatte som har krav på engangserstatning. 

Videre mener departementet at de nærmere 
vilkårene for engangserstatning bør fremgå av 
loven. Departementet foreslår derfor at dette tas 
inn i paragrafens andre ledd og tredje ledd. 

Departementet foreslår at fjerde ledd regulerer 
at Kongen kan fastsette nærmere regler om når 
sykdom eller skade har oppstått under tjenesten, 
og hvordan erstatningen skal utmåles og utbetales. 

Departementet opprettholder forslaget med 
de endringer som fremgår ovenfor i lovforslagets 
§ 33. 
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9 Fritak for tjeneste i Forsvaret av overbevisningsgrunner
 

9.1 Vilkår for fritak og søknads
prosedyrer 

9.1.1 Gjeldende rett 

Vernepliktige kan fritas for militærtjeneste der
som det er grunn til å tro at han eller hun ikke kan 
gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i 
konflikt med deres alvorlige overbevisning, jf. 
militærnekterloven § 1. Av lovbestemmelsen 
fremgår at også overbevisning knyttet til bruk av 
masseødeleggelsesvåpen aksepteres som fritaks
grunn. Dette innebærer at vernepliktige også kan 
bli fritatt for militærtjeneste dersom han eller hun, 
på bakgrunn av eksistensen av masseødeleggel
sesvåpen og faren for at disse kan bli tatt i bruk, 
ikke kan delta i Forsvaret. 

Søkeren må være imot bruk av vold og våpen 
som metode for konfliktløsning, slik det militære 
forsvaret forutsetter. Fritak etter militærnekter
loven gis ikke av andre grunner, for eksempel for-
hold knyttet til utdanning, arbeid eller sosiale for-
hold. 

Militærnekterloven kapittel II inneholder 
bestemmelser om behandling av saker om fritak 
fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. 

Militære myndigheter plikter å rettlede verne
pliktige som ber om informasjon om fritaksord
ningen, jf. militærnekterloven § 2. 

Søknad om fritak kan tidligst fremsettes på 
sesjon eller etter at den vernepliktige på annen 
måte er klassifisert. Det skal benyttes et standard 
søknadsskjema som utarbeides av Justis- og bered
skapsdepartementet. Søkeren skal i søknadsskje
maet undertegne en erklæring om å fylle lovens vil
kår, slik de fremgår av militærnekterloven § 1. 

Søkeren kontrolleres opp mot straffe- og 
bøteregistrene, for å avklare om søkeren har 
anmerkninger for voldsanvendelse eller andre for-
hold som kan belyse søknaden, jf. verneplikts
loven § 46 a. 

Søkeren kan pålegges å gi ytterligere opplys
ninger utover å innlevere egenerklærings
skjemaet. Normalt vil slike opplysninger bli inn
hentet skriftlig, men søkeren kan også bli pålagt å 
forklare seg muntlig for vedtaksorganene. 

Nærmere regler er gitt i forskrift 25. mai 2012 
nr. 464 om behandling av saker om fritaking for 
militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Av for
skriften fremgår det at Vernepliktsverket (nå For
svarets personell- og vernepliktssenter) behand
ler søknadene, med klageadgang til Justis- og 
beredskapsdepartementet. 

Dersom særlige hensyn tilsier det, kan Kon
gen fastsette skjerpede fritaksprosedyrer for 
samtlige eller bestemte grupper av søkere, jf. mili
tærnekterloven § 2. Det kan herunder fastsettes 
regler om at søkere rutinemessig skal avgi munt
lig forklaring. Bestemmelsen ble tatt inn i militær
nekterloven i forbindelse med avvikling av den 
sivile verneplikten, jf. Prop. 10 L (2011–2012) og 
skal kunne benyttes som et korrektiv ved øknin
ger i søkermassen som vurderes å innebære mis
bruk av fritaksinstituttet. 

Dersom det foreligger omstendigheter (for 
eksempel ulovlig fravær fra tjeneste) som gir 
grunn til å tro at skyldes en overbevisning etter 
militærnekterloven § 1, skal militære myndig
heter eller påtalemyndigheten anmode vedkom
mende om å søke seg fritatt fra tjeneste, jf. mili
tærnekterloven § 3 første ledd. Dersom den ver
nepliktige ikke etterkommer anmodningen, kan 
uten at den vernepliktige har fremmet søknad om 
fritak, påtalemyndigheten be om at vedtaksorga
nene avgjør saken, jf. militærnekterloven § 3 
andre ledd. Det samme gjelder dersom den verne
pliktige gjennom annen opptreden har gitt grunn 
til å anta at vedkommende av overbevisningsgrun
ner ikke vil oppfylle sin militære tjenesteplikt. 

Militære myndigheter kan opprettholde en 
innkalling til tjeneste, og pålegge den verneplik
tige å videreføre tjenesten, selv om det er fremmet 
søknad om fritak for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner, jf. militærnekterloven § 9. Søkeren 
kan holdes tilbake i tjeneste inntil søknaden er 
innvilget, men ikke utover 4 uker. Søkeren skal i 
venteperioden settes til uvæpnet tjeneste, jf. for
skrift 25. mai 2012 om behandling av saker om fri
taking for militærtjeneste av overbevisningsgrun
ner. Bestemmelsen om tilbakeholdelse i tjeneste 
skal forhindre at fritaksinstituttet benyttes som en 
mulighet for rask dimittering fra tjeneste, og antas 
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som sideeffekt å stimulere til en tidlig avklaring av 
den vernepliktiges forhold til tjeneste i Forsvaret. 

Vernepliktige som ikke er innkalt til tjeneste, 
skal ikke kalles inn til tjeneste så lenge fritaks
saken er under behandling i forvaltningen. Når 
klagefristen er ute, eller klageinstansen har fattet 
vedtak om avslag, kan den vernepliktige kalles inn 
til tjeneste. 

Ved mobilisering eller annen innkalling til 
krigstjeneste eller til ekstraordinær tjeneste i 
fred, har fritakssøknad ingen innvirkning på den 
vernepliktiges tjenesteforhold, jf. militærnekter
loven § 9 tredje ledd. Vesentlige samfunns
interesser tilsier at det her ikke gis utsettelse 
med tjenesten. 

9.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre dagens fritaksvilkår, men med enkelte språk
lige forenklinger. Bestemmelser som berører fri
tak på grunn av holdning til masseødeleggelses
våpen ble foreslått tatt ut av lovbestemmelsen, 
uten at dette er ment å endre det materielle inn
holdet av bestemmelsen. 

Dagens krav til fritakssøknader og de proses
suelle reglene for behandlingen av søknadene ble 
i hovedsak foreslått videreført. For å sikre større 
grad av fleksibilitet, og for å redusere lovens detal
jeringsgrad, foreslo departementet at det i større 
grad overlates til forskriftsnivå å gi nærmere 
regler. 

Av høringsforslaget fremgår det at departe
mentet mener det er pedagogisk riktig å samle 
bestemmelser om opplysningsplikt og meldeplikt 
i en bestemmelse. Det ble derfor foreslått at mili
tærnekterloven § 2 fjerde ledd (som gir mulighet 
for å innhente ytterligere opplysninger fra søke
ren) inngår i § 8 og at Kongen gis hjemmel til å gi 
bestemmelser om muntlig forklaring i alle fritaks
saker. 

Departementet foreslo at bestemmelser om 
veiledningsplikt for militære myndigheter ikke 
videreføres i ny lovgivning. 

Departementet foreslo videre å oppheve mili
tærnekterloven § 3. Bestemmelsen, som gir 
mulighet for å fremtvinge en avgjørelse uten at 
den vernepliktige har fremmet søknad om fritak, 
har i praksis ikke vært i funksjon de senere årene. 

Bestemmelser om tilbakeholdelse i tjeneste 
ble foreslått videreført, men slik at det tydeliggjø
res at det er opp til Forsvaret å avgjøre om en inn
kalling skal opprettholdes eller om tjenesten skal 
fortsette inntil søknaden er innvilget. Det ble 
videre foreslått å flytte detaljbestemmelser om 

fristberegninger til forskrift, og å tillegge departe
mentet myndighet til å gi forskrifter etter bestem
melsen. 

9.1.3 Høringsinstansenes syn 

Generaladvokaten uttalte følgende: 

«I det nye lovforslaget blir ikke innholdet i mili
tærnekterloven § 2 første ledd videreført. 
Begrunnelsen er ifølge høringsnotatet at vei
ledningsplikten i sin alminnelighet er hjemlet i 
forvaltningsloven § 11, slik at militærnekter
loven § 2 første ledd er overflødig. Generalad
vokaten er ikke uenig i denne betraktningen. 
Av pedagogiske hensyn, og i tråd med Lovtek
nikk og lovforberedelse, kan det likevel være 
hensiktsmessig å inkludere veiledningsplikten 
i sin spesielle forstand i en ny forsvarslov. Dette 
gjør seg kanskje særlig gjeldende i bestemmel
sene som angår førstegangstjenesten. Den 
alminnelige borger, og særlig unge borgere, 
kan ikke forventes å kjenne til forvaltningslo
ven og dens forhold til annen lovgivning. Hen
synet til klarhet og forutberegnelighet for bor
gerne til å forstå sin rettsstilling bør være gjen
nomgående målsettinger ved lovarbeid. 

Generaladvokaten anbefaler derfor at vei
ledningsplikten som følger av militærnekter
loven § 2 første ledd videreføres i den nye 
loven, eventuelt med henvisning til forvalt
ningsloven § 11.» 

9.1.4 Departementets vurdering 

Verneplikten kan medføre plikt til å skade andre 
eller ta deres liv, og for enkelte medfører dette en 
så alvorlig samvittighetskonflikt at de ikke vil 
kunne gjennomføre tjenesten. Dagens regler gir 
mulighet for å bli fritatt for militærtjeneste der
som den vernepliktige finner det grunnleggende 
galt å bruke vold og våpen i konfliktsituasjoner. 
Dermed skjermes den enkelte fra den samvittig
hetskonflikten som det ellers ville medført ved å 
gjennomføre tjeneste med våpen i hånd. 

Departementet mener at dagens fritaksregel 
gir et adekvat vern om den enkeltes alvorlige 
overbevisning. Vi foreslår derfor en videreføring 
av det materielle innholdet av gjeldende fritaksbe
stemmelser. Vi har imidlertid valgt å gjøre enkelte 
språklige forenklinger, samt kortet ned bestem
melsen, slik at den fremstår som mer brukervenn
lig. Vi har i denne sammenheng også tatt ut 
bestemmelser knyttet til bruk av masseødeleggel
sesvåpen. Fritak på dette grunnlaget vil fortsatt 
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kunne innvilges, men slik at fritak vil bli vurdert 
ut fra lovens generelle fritakskriterier. 

Gjeldende lovverk gir til dels detaljerte 
bestemmelser om fritakssøknader og behand
lingen av disse. Dette gir mindre grad av fleksibili
tet ved behov for endringer, og gjør samtidig 
loven mindre oversiktlig for brukeren. Departe
mentet foreslår derfor at det i større grad overla
tes til Kongen å gi bestemmelser om krav til søk
nadene og behandlingen av disse. 

Søkerens erklæring om å fylle lovens vilkår, 
sammen med opplysninger fra militære myndig
heter, herunder innhentet vandelsattest, skal fort
satt danne hovedgrunnlaget for forvaltningens 
avgjørelse i saken. Så fremt det ikke fremkommer 
opplysninger som gir grunn til å tvile på erklærin
gen, vil denne bli lagt til grunn for forvaltningens 
avgjørelse i saken. Opplysninger fra søkeren selv 
eller andre kan imidlertid reise tvil eller skape 
uklarhet om vilkårene for fritak er oppfylt. 
Vandelsattesten kan for eksempel vise at søkeren 
har anmerkninger for voldsanvendelse, eller 
uttalelser til militære myndigheter kan gi grunn til 
mistanke om vikarierende motiver. I slike tilfeller 
kan det være behov for å innhente ytterligere opp
lysninger fra søkeren, og en plikt for forvaltnin
gen til å søke å innhente slike opplysninger, vil 
etter forholdene følge av forvaltningsloven. 

Det tilstrebes at fritaksinstituttet forbeholdes 
søkere med en reell overbevisning. For å under
bygge denne målsettingen, er det viktig at den 
vernepliktige forstår betydningen og konsekven
sene av å fremsette en søknad om fritak for mili
tærtjeneste. Egenerklæringsskjemaet er utformet 
med sikte på å ivareta disse forholdene, og vil, 
sammen med øvrig informasjon fra militære 
myndigheter, bidra til økt bevisstgjøring for den 
vernepliktige. 

Et system med egenerklæring, kombinert 
med bestemmelser om umiddelbar dimittering fra 
tjeneste, ville etter departementets syn økt risi
koen for at fritaksordningen ble brukt som en 
utvei for å oppnå rask utsettelse av tjenesten når 
andre grunnlag for utsettelse ikke foreligger. 
Departementet ser derfor et fortsatt behov for å 
kunne holde den vernepliktige tilbake i tjeneste 
etter at det er fremmet søknad om fritak. Det bør 
imidlertid fastsettes en ytre grense for hvor lenge 
den vernepliktige kan holdes tilbake i tjeneste. 
Denne ytre grensen må bero på en avveining av 
de behov som Forsvaret har for å demme opp for 
umotiverte søknader, og hensynet til det enkelte 
vernepliktige. Fristen bør være så vidt lang at de 
fleste søknader vil kunne avgjøres innen fristens 
lengde. En frist på 4 uker, som i dag, vil etter 

departementets syn gi forvaltningen den tid som 
behøves i de fleste tilfeller, samtidig som søkere 
ikke belastes i unødig grad. For ytterligere å 
dempe belastningen på den enkelte søker, skal 
han eller hun, som i dag, tas ut av sin ordinære tje
neste, levere inn sitt våpen, og i ventetiden benyt
tes til arbeid som i nødvendig grad tar hensyn til 
den påberopte overbevisningen. Nærmere 
bestemmelser om tjenestens innhold og gjennom
føring vil bli gitt i forskrift. 

Etter departementets syn bør Forsvarets 
behov være avgjørende for praktiseringen av 
bestemmelsen om tilbakeholdelse i Forsvaret. 
Retten til å holde en vernepliktig tilbake i tjeneste 
angis derfor kun som en mulighet for Forsvaret. 

Vesentlige samfunnsinteresser tilsier etter 
departementets syn at en søknad om fritak for 
militærtjeneste ikke bør få umiddelbare konse
kvenser for plikten til å gjøre ekstraordinær tje
neste eller tjeneste i krig eller når krig truer, jf. 
forslag til § 17 tredje ledd. Forsvarets behov for 
personell vil i slike situasjoner ordinært være av 
presserende karakter, og det bør derfor unngås 
bestemmelser som kan undergrave disse hensyn. 
Søknad om fritak får derfor ingen umiddelbar 
virkning for tjenesten der søkeren er innkalt til 
ekstraordinær tjeneste eller tjeneste i krig eller 
når krig truer. 

Antallet fritakssøknader har vist en fallende 
tendens de senere årene. I 1998 var det 3008 per
soner som søkte om fritak, mens det i 2014 og 
2015 ble fremmet henholdsvis 275 og 204 søkna
der. Det har på denne bakgrunn ikke vært aktuelt 
å skjerpe prosedyrene for å bli fritatt for tjeneste i 
Forsvaret. Rekrutteringen til Forsvaret er god, og 
det legges til grunn at Forsvaret vil kunne tåle 
betydelige økninger i antallet fritakssøknader 
uten at dette vil påvirke rekrutteringsgrunnlaget i 
særlig grad. Det kan imidlertid ikke utelukkes at 
fremtidige hendelser vil kunne foranledige øknin
ger som vurderes å utgjøre utfordringer for For
svaret. For å kunne møte slike eventuelle situasjo
ner, bør Kongen tillegges myndighet til å innføre 
skjerpede fritaksprosedyrer, slik at alle søkere, 
utover å innlevere egenerklæringsskjemaet, også 
vil kunne pålegges å avgi muntlig forklaring. 

Generaladvokaten har i sitt høringsinnspill 
anbefalt at man viderefører militærnekterlovens 
bestemmelse om veiledningsplikt for militære 
myndigheter, eventuelt med en henvisning til for
valtningsloven. Som begrunnelse har General
advokaten blant annet vist til et særskilt informa
sjonsbehov hos lovens brukere, og at hensynet til 
klarhet og forutberegnelighet for borgerne tilsier 
denne lovgivningsteknikken. 
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Som generelt prinsipp for god lovgivningstek
nikk gjelder at man ikke tar inn i den aktuelle 
loven regler som bare sier det som følger av en 
generell lov, og som dermed vil overlappe den 
generelle loven. Man unngår dermed at lovverket 
svulmer opp, at alminnelige regler gjengis feil og 
at dubleringen gir grunnlag for feilslutninger. 
Unntak kan imidlertid tenkes der dubleringen iva
retar vesentlige interesser, for eksempel et sær
skilt informasjonsbehov hos lovens brukere. 

Departementet er, i likhet med Generaladvoka
ten, opptatt av at potensielle søkere har tilgang til 
god informasjon, slik at de kan ivareta sine rettig
heter etter loven. Departementet er imidlertid i 
tvil om det for lovens brukere vil gi noen mer
verdi av betydning at man gjengir bestemmelser 
som allerede kan utledes av annet lovverk. Depar
tementet antar de fleste vil være kjent med at man 
kan søke informasjon hos forvaltningen, dersom 
man har spørsmål om verneplikten. Departemen
tet ser derfor ikke behov for å videreføre særbe
stemmelser om veiledningsplikt for militære 
myndigheter, men anser den lovmessige siden 
som tilfredsstillende ivaretatt gjennom forvalt
ningsloven. Departementet vil samtidig søke å 
synliggjøre disse og andre relevante bestemmel
ser på en god måte gjennom andre informasjons
kilder for de vernepliktige. 

I tilfeller der det antas å foreligge fritaksgrun
ner, uten at den vernepliktige har fremsatt søk
nad om fritak, skal militære myndigheter eller 
påtalemyndigheten anmode den vernepliktige 
om å søke seg fritatt for tjeneste, jf. militærnek
terloven § 3 første ledd. Dette vil etter forhol
dene kunne ha aktualitet der en vernepliktig ikke 
møter opp til militærtjeneste, eller unnlater å 
svare på innkallinger til tjeneste. Den verneplik
tiges innstilling til militærtjeneste kan også 
komme til uttrykk på annen måte, for eksempel 
gjennom organisasjonstilknytning eller opptre
den i media. Etter departementets syn gir for
valtningsloven § 11 om veiledningsplikt tilstrek
kelig støtte for den vernepliktige i slike situasjo
ner. Det er derfor ikke funnet grunn til å innta 
særskilte bestemmelser om slik veiledningsplikt 
i forsvarsloven. 

Dersom den vernepliktige ikke etterkommer 
anmodningen om å søke seg fritatt for militærtje
neste, kan påtalemyndigheten fremtvinge en for
valtningsmessig avgjørelse av saken, jf. militær
nekterloven § 3 andre ledd. Så langt departemen
tet kjenner til, har påtalemyndigheten i svært 
begrenset grad benyttet denne hjemmelen, og 
departementet kan heller ikke se at bestemmel
sen vil komme til å fylle en praktisk funksjon i 

tiden fremover. Departementet foreslår derfor at 
bestemmelsen ikke videreføres i ny lov. 

9.2 Omgjøring av et fritaksvedtak 

Et vedtak om fritak for militærtjeneste kan i dag 
omgjøres av forvaltningen dersom det foreligger 
slike omstendigheter som kan begrunne gjen
åpning, jf. militærnekterloven § 7 tredje ledd. 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med mili
tærnekterloven § 7 andre ledd, der det fremgår at 
gjenåpning kan kreves så lenge plikten til militær
tjeneste er til stede, og også på grunn av forhold 
som først er oppstått etter at saken er avgjort. 

I høringsforslaget foreslo departementet å 
videreføre det materielle innholdet av bestemmel
sen, men med enkelte språklige forenklinger, og 
en tilnærming som plasserer bestemmelsen i en 
forvaltningsmessig sammenheng. 

Bestemmelsen om omgjøring har de senere 
årene vært benyttet i svært begrenset grad, og i 
praksis vært relatert til saker der det i etterkant av 
et fritaksvedtak er registrert handlinger som 
anses uforenlige med lovens fritakskriterier, for 
eksempel domfellelse for voldsrelatert kriminali
tet. 

Til tross for at bestemmelsen er gitt beskjeden 
anvendelse, ser departementet likevel behov for å 
videreføre bestemmelsen, slik at forvaltningen 
har en klar hjemmel for å kunne omgjøre et ved
tak i fritakssak også til ugunst for den verneplik
tige. 

De som er fritatt, men som selv ønsker tilbake
føring til Forsvaret, vil kunne søke om oppheving 
av fritaksvedtaket, jf. forslaget til § 43. 

9.3 Prøving for domstolene 

9.3.1 Gjeldende rett 

Det er i hovedsak den enkelte selv som på eget 
initiativ må reise sak for domstolene for å få over
prøvd den forvaltningsmessige avgjørelsen 
saken, jf. militærnekterloven § 5 første ledd. 
Denne ordningen samsvarer med det som ellers 
er vanlig i norsk forvaltning. 

Staten kan reise søksmål, dersom den verne
pliktige gjentatte ganger fremmer søknad om fri
tak for militærtjeneste, eller gjentatte ganger trek
ker tilbake søknaden før realitetsbehandling i for
valtningen, jf. militærnekterloven § 5 andre ledd. 

Militærnektersaker behandles i utgangspunk
tet etter tvistelovens regler, men med enkelte til
pasninger og unntak, jf. militærnekterloven § 6. 
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Unntakene er i hovedsak utslag av at det er knyt
tet sterke allmenne interesser til at avgjørelsene 
blir riktige i denne type saker. Søkeren er således 
prosessdyktig uten hensyn til alder, fritakssaker 
behandles ikke i forliksrådet, og retten kan av 
eget tiltak beslutte enhver bevisførsel som den fin
ner nødvendig. 

Vernepliktige kalles ikke inn til ordinær tje
neste i fred dersom det er reist sak for domsto
lene. Reises sak etter at den vernepliktige er inn
kalt eller har møtt til tjeneste, skal han eller hun 
gis utsettelse inntil saken er avgjort av domsto
lene, jf. militærnekterloven § 9 andre ledd. 

Departementet avgjør i det enkelte tilfellet om 
begjæring om gjenåpning av dom i fritakssak skal 
ha tilsvarende virkninger, jf. militærnekterloven 
§ 9 andre ledd. 

Ved mobilisering eller annen innkalling til 
krigstjeneste eller ekstraordinær tjeneste i fred 
har sak for domstolene ingen innvirkning på den 
vernepliktiges tjenesteforhold, jf. militærnekter
loven § 9 tredje ledd. 

Erklæring om anke og begjæring om gjen
åpning kan uansett avgjørelsens utfall fremsettes 
av staten, jf. militærnekterloven § 7 første ledd. 
Fristene for gjenåpning i tvisteloven § 31-6 gjelder 
ikke, jf. militærnekterloven § 7 andre ledd. Begjæ
ring om gjenåpning trenger derfor ikke være satt 
frem innen seks måneder slik fristen er i tviste
loven. Det gjelder heller ikke en ytre ti-års grense 
for gjenåpning. Gjenåpning kan kreves så lenge 
plikten til militær verneplikt er til stede, og også 
på grunn av forhold som først er oppstått etter at 
saken er avgjort ved rettskraftig dom. 

Militærnekterloven § 8 første ledd angir som 
hovedprinsipp at alle utgifter ved behandlingen av 
en fritakssak for domstolene dekkes av staten. For 
å hindre misbruk av domsinstituttet, er det gjort 
enkelte unntak fra dette hovedprinsippet. Av mili
tærnekterloven § 8 andre ledd fremgår at den ver
nepliktige kan bli pålagt helt eller delvis å dekke 
kostnadene i forbindelse med behandling av sak i 
høyere instans eller ved gjenåpning. Dette gjelder 
i tilfeller der resultatet i saken ikke har blitt endret 
til den vernepliktiges fordel, og retten finner at 
den vernepliktige ikke hadde rimelig grunn til å 
anvende vedkommende rettsmiddel. Også ellers 
kan retten, når særlige omstendigheter foreligger, 
beslutte at den vernepliktige helt eller delvis skal 
dekke sakskostnadene. 

Sakskostnader som retten finner åpenbart 
unødvendige og som er voldt med forsett eller 
grov uaktsomhet, skal den vernepliktige alltid 
pålegges helt eller delvis å dekke, jf. militærnek
terloven § 8 tredje ledd. 

9.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo å videreføre det materielle 
innholdet av gjeldende bestemmelser, men slik at 
det presiseres at den enkelte må ha fått et endelig 
avslag på fritakssøknaden, før sak kan reises for 
domstolene. 

Departementet foreslo videre å utvide bestem
melsen om utsettelse av tjeneste, slik at den også 
gjelder ved ekstraordinær tjeneste og tjeneste i 
krig. 

Gjeldende bestemmelser om dekning av 
sakskostnader ble foreslått videreført. Dette inne
bærer at staten, som den klare hovedregel, skal 
dekke alle nødvendige sakskostnader ved behand
lingen av fritakssak for domstolene. Domstolene 
skal imidlertid kunne pålegge den vernepliktige å 
dekke sakskostnadene i tilfeller der det foreligger 
«særlige omstendigheter». 

9.3.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret hadde enkelte merknader av lovteknisk 
karakter. For øvrig har det ikke innkommet 
merknader. 

9.3.4 Departementets vurdering 

En vernepliktig som er misfornøyd med avgjørel
sen i førsteinstans (Forsvarets personell- og ver
nepliktssenter), kan påklage avgjørelsen til Justis- 
og beredskapsdepartementet. Avgjørelsen vil der
med kunne bli prøvd i sin fulle bredde av to for
valtningsorganer, hvilket etter departementets 
syn sikrer en betryggende behandling av søkna
den. Dersom den vernepliktige er misfornøyd 
med forvaltningens avgjørelse, kan saken bli 
prøvd for domstolene. 

Etter departementets syn bør det fremdeles 
være lovens hovedregel at den enkelte selv må 
reise sak for domstolene, for en rettslig prøving av 
forvaltningens avgjørelse. Denne muligheten for 
domsbehandling bør imidlertid være betinget av 
at søkeren først har prøvd ut de forvaltningsmes
sige klagemulighetene som finnes, slik at domsto
lene ikke belastes i unødig grad. 

Ved å fremme gjentatte søknader om fritak for 
militærtjeneste vil en vernepliktig kunne trenere 
militærtjenesten og i ytterste konsekvens vil dette 
kunne medføre tjenestebortfall etter de aldersbe
grensninger som gjelder. For å avskjære misbruk 
av lovens fritaksregel vil derfor staten etter forhol
dene ha behov for å få en rettslig avklaring av den 
enkeltes tjenesteplikt. Tilsvarende hensyn vil 
gjøre seg gjeldende der søknader gjentatte ganger 
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trekkes tilbake før realitetsbehandling. Gjeldende 
bestemmelser, som gir staten mulighet til å reise 
sak for domstolene ved gjentatte søknader og til
baketrekkinger, foreslås derfor videreført. Der
som en vernepliktig senere skulle mene seg 
berettiget til fritak, etter at rettskraftig dom fore
ligger, vil han eller hun være henvist til å begjære 
gjenopptakelse av domsavgjørelsen. 

Fritakssaker for domstolene behandles i 
utgangspunktet etter tvistelovens regler, men 
med enkelte tilpasninger og unntak i den verne
pliktiges favør. I den grad søkeren er under myn
dighetsalder, skal vedkommende likevel anses 
som prosessdyktig, jf. forslaget til § 39 fjerde ledd. 
Partene har ikke fri rådighet i fritakssaker. Dette 
innebærer blant annet at fritakssaker ikke 
behandles i forliksrådet, og at det ikke kan avsies 
uteblivelsesdom. Søkeren har derfor plikt til å 
møte personlig i retten, og kan hentes av politiet 
til et rettsmøte dersom vedkommende uteblir. Det 
påhviler videre retten et ansvar for at sakene blir 
tilstrekkelig opplyst. 

En rettslig prøvelse av et fritaksvedtak vil nor-
malt innebære så lang ventetid at det, av hensyn 
til søkerne og deres lovbestemte rett til å nekte 
militærtjeneste, ikke bør pålegges dem å gjøre tje
neste mens saken er under behandling i domstols
apparatet. Reises sak etter at en søker er innkalt 
eller har møtt til tjeneste, skal tjenesten derfor 
utsettes inntil saken er rettskraftig avgjort av 
domstolene. 

Hensynet til søkeren tilsier etter departemen
tets syn at bestemmelsen utvides til også å gjelde 
ved ekstraordinær tjeneste og tjeneste i krig. 
Bestemmelsen vil kunne aktualiseres for et 
begrenset antall personer, og anses ikke å ville 
påvirke vesentlige samfunnsinteresser i nevnever
dig grad. 

De samme individuelle hensyn vil for så vidt 
kunne påberopes der det begjæres gjenåpning av 
en dom i militærnektersak. Disse sakene skiller 
seg imidlertid fra de ovennevnte ved at fritaks
saken allerede har vært prøvd for retten, og slik 
sett har vært gjenstand for omfattende vurderin
ger. Det foreligger samtidig en viss fare for at 
enkelte ellers ville brukt denne muligheten i tre
neringsøyemed, gjennom fremsettelse av grunn
løse begjæringer om gjenåpning. Departementet 
foreslår derfor en videreføring av dagens ordning, 
som innebærer at begjæring om gjenåpning ikke 
automatisk medfører utsettelse av tjenesten, men 
underlegges en vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
Sentralt i denne vurderingen vil være hvilke 
muligheter den vernepliktige har for å nå frem i 
gjenåpningssaken. 

Spørsmålet om gjenåpning er aktuelt både der 
fritak er innvilget og ved avslag. For den verne
pliktige vil behovet for å få en sak gjenåpnet være 
begrenset til å gjelde saker der fritak ikke er inn
vilget. Er det gitt fritak, vil tilbakeføring kunne 
skje gjennom søknad om opphevelse av fritaks
vedtaket, jf. forslaget til § 43. Staten vil imidlertid 
ha interesse i gjenåpning i alle tilfeller der saken 
antas å ville føre til et annet resultat, uten hensyn 
til om fritak er innvilget eller avslått. 

Fritaksbestemmelsene skal verne om militær
nekterens samvittighet og gi ham mulighet gjen
nom hele vernepliktstiden til å fremme søknad om 
fritak for militærtjeneste. Dersom fristene for 
gjenåpning etter tvisteloven § 31-6 skulle gjelde, 
ville dette etter forholdene kunne tvunget den ver
nepliktige i en posisjon i konflikt med sin samvit
tighet. Hensynet til den enkelte tilsier derfor at 
fristene i tvisteloven § 31-6 ikke skal gjelde for 
gjenopptakelse av dom i militærnektersaker. Det 
bør imidlertid fastsettes en ytre grense for den 
vernepliktiges mulighet for å få sin sak gjenåpnet. 
Denne ytre grensen bør etter departementets syn 
knyttes til perioden hvor den vernepliktige har en 
tjenesteplikt i Forsvaret, og slik sett fremdeles har 
en rettslig interesse i en avklaring av tjenestefor
holdet. 

Etter departementets syn er det viktig at øko
nomiske forhold ikke virker inn på den enkeltes 
mulighet til å få prøvd sin sak for domstolene. 
Som den store hovedregel skal derfor staten 
dekke alle nødvendige sakskostnader ved behand
ling av fritakssak for domstolene. 

For å demme opp for misbruk av domsinstitut
tet, bør domstolene fremdeles ha en mulighet til å 
kunne pålegge den vernepliktige å dekke 
sakskostnadene. Denne muligheten vil være et 
unntak fra lovens klare hovedregel, og bør 
begrenses til tilfeller der det kan påvises klander
verdige forhold ved den vernepliktiges opptreden, 
og hvor denne opptreden har resultert i unødig 
bruk av domsinstituttet. Dette vil etter forholdene 
kunne være tilfelle der retten finner at sak for 
domstolene kunne vært unngått ved større grad 
av medvirkning fra den vernepliktige under den 
administrative behandlingen av søknaden. Et 
annet typetilfelle som fremgår eksplisitt av dagens 
lovbestemmelse, vil være der den vernepliktige 
begjærer anke eller gjenopptakelse, uten å ha 
rimelig grunn til å anvende vedkommende retts
middel. 

I høringsforslaget foreslo departementet å 
knytte spørsmålet om dekning av sakskostnader 
til begrepet «særlige omstendigheter». Dette kri
teriet synes imidlertid vagt og upresist, og vil til 
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dels være lite opplysende for lovens brukere. Lov
teksten er derfor gitt en utforming som i større 
grad gir anvisning på de vurderingstemaer som 
skal legges til grunn for rettens beslutning. 

9.4 Oppheving av et fritaksvedtak 

Vernepliktige som er fritatt fra militærtjeneste, 
kan i dag søke om tilbakeføring til militær stilling, 
jf. militærnekterloven § 24 første ledd. Militær
nekterloven angir ingen nærmere krav til søkna
den, men søknaden forutsettes å være uten forbe
hold av noe slag. Søkeren kan derfor ikke ta forbe
hold om bestemt tjenestegren eller tjenestested, 
eller knytte andre betingelser til søknaden. 

Militærnekterloven § 24 femte ledd regulerer 
tjenestetiden for den som blir tilbakeført til For
svaret. Den tilbakeførte plikter å utføre tjeneste i 
Forsvaret av samme varighet som bestemt for ver
nepliktige ellers. Dersom man (helt eller delvis) 
har gjennomført sivil verneplikt, gis det fradrag i 
tjenesten for disse tjenestedagene, men slik at den 
tilbakeførte plikter å utføre minst 6 måneders mili
tærtjeneste. Denne minstetiden er satt for å sikre 
at den vernepliktige får tilstrekkelig opplæring i 
Forsvaret. 

I høringsforslaget foreslo departementet å 
videreføre adgangen til å bli tilbakeført til Forsva
ret, men slik at dette i loven betegnes som en opp
heving av et fritaksvedtak. 

Det ble videre foreslått at departementet gis 
hjemmel for å gi bestemmelser om oppheving av 
fritaksvedtak og om fradrag for avtjent sivil verne
plikt. 

Departementet bemerker at personer som blir 
fritatt fra verneplikten, som gir klart uttrykk for at 
de ikke lenger har en overbevisning som i sin tid 
begrunnet fritak, ikke bør kunne tvinges til å være 
fritatt for militærtjeneste. I tillegg er det slik at 
disse personene ikke lenger fyller kriteriene for å 
være fritatt, og de bør derfor ikke fortsette å være 
i en slik posisjon. 

Personer som har endret grunninnstilling til 
Forsvaret, skal derfor fortsatt ha en mulighet til 
etter søknad å bli tilbakeført til Forsvaret. 

Tilbakeføring til Forsvaret skal skje gjennom 
søknad om oppheving av et fritaksvedtak. Nær
mere bestemmelser om søknadens innhold, pro
sedyrer for behandling av søknaden og om fra
drag for avtjent sivil verneplikt, foreslås gitt ved 
forskrift. Vi foreslår at forskriftskompetansen til
legges departementet. Departementet oppretthol
der høringsforslaget i lovutkastets § 43. 
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10 Særregler for militært tilsatte
 

10.1 Rammer og vilkår for tilsetting 

10.1.1 Gjeldende rett 

Forsvarspersonelloven § 4 regulerer tilsettingsvil
kårene for offiserer, befal, grenaderer og konsta
bler. Disse fire personellkategoriene defineres som 
militært tilsatte, og er underlagt de samme reglene 
for tilsetting. Vernepliktige faller utenfor definisjo
nen militært tilsatte, da disse ikke har et tilsettings
forhold i Forsvaret. Bestemmelsen fastslår i første 
ledd at offiserer, befal, grenaderer og konstabler er 
statstjenestemenn. De tilsettes på vilkårene 
tjenestemannsloven fastsetter, med de unntak som 
følger av eller fastsettes med hjemmel i forsvarsper
sonelloven. Dette innebærer blant annet at alle mili
tært tilsatte i oppsigelses- og avskjedssaker er 
underlagt de samme regler som gjelder for statens 
tjenestemenn for øvrig. Personellet kan dermed 
suspenderes, sies opp og avskjediges etter tjeneste
mannsloven. Forsvarspersonelloven § 19 andre 
ledd inneholder en overgangsbestemmelse som 
begrenser adgangen til å si opp tidligere yrkesbefal 
som er tilsatt før 1. januar 2005. Disse kan kun sies 
opp etter tjenestemannsloven § 10 nr. 2 bokstav a 
når de på grunn av sykdom er varig uskikket til for
svarlig å utføre sin tjeneste. Denne bestemmelsen 
skal forstås slik at også tidligere yrkesbefal, som 
går fra en offisersgrad til en grad i spesialistkorpset 
(other ranks - OR-grad) beholder sitt tilsettingsfor
hold til de fyller 60 år. 

Det fremgår av forarbeidene at offiserer som 
hovedregel skal kjennetegnes ved at de har aka
demisk og militær offisersutdanning, og de skal 
representere breddekompetanse innenfor et verti
kalt karrieresystem som er basert på offisersgra
der (OF 1-9). Deres primære rolle er ledelse, kom
mando og kontroll. 

Befal skal generelt kjennetegnes av at de 
representerer dybdekompetanse innenfor sine 
respektive fagfelt i et tilpasset karrieresystem 
med befalsgrader (OR 5-9). Deres primære rolle 
ut over dette er utøvende lederskap. 

Grenaderer og konstabler skal generelt kjen
netegnes av at de representerer dybdekompe
tanse innenfor sine respektive fagfelt i et tilpasset 

karrieresystem med egne grader (OR 1-4). Deres 
primære rolle er å utøve det praktiske militære 
håndverket. 

I § 4 andre ledd er militært tilsatte unntatt fra 
forbudet om forskjellsbehandling på grunn av 
alder etter arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd. 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser har innarbeidet 
Rådsdirektiv 2000/78/EF, om forbud mot diskri
minering i arbeidslivet, i norsk lovgivning. Etter 
direktivets artikkel 3 nr. 4 følger det at statene kan 
unnta de væpnede styrker fra direktivets bestem
melser som gjelder forskjellsbehandling på grunn 
av alder og funksjonshemming. 

I forsvarspersonelloven § 4 tredje ledd fremgår 
det at militært tilsatte plikter å overholde de regler 
om tilsetting, utdanning, disponering og avanse
ment mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjel
dende ordningen for militært tilsatte. Det er denne 
ordningen som regulerer de overordnede ram
mene for militært tilsatte. Tilsettingsordningen 
skal sikre Forsvaret nødvendige rammebetingelser 
for å opprettholde en balansert personellstruktur, 
og en bedre forutsigbarhet knyttet til jobbtrygghet 
for den enkelte. Forsvarssektoren er avhengig av 
en balansert personellstruktur for å opprettholde 
den operative evnen. Mens det er disponerings-, 
avansements- og utdanningsordningen som i stor 
grad bidrar til å opprettholde en balansert grads
og kompetansestruktur, ligger styringsmulighe
tene for en balansert aldersstruktur i tilsettingsord
ningen. Ordningen fastsettes av Kongen med Stor
tingets samtykke. Gjeldende ordning for militært 
tilsatte følger av Innst. 335 L og Innst. 336 S (2014– 
2015) til Prop. 111 LS (2014–2015). 

Fjerde ledd fastsetter at departementet har 
instruksjons- og organisasjonsmyndighet og kan 
utforme nødvendige tilpasninger og regelverk 
innenfor de overordnede rammene av ordningen 
for militært tilsatte. Dette fulgte tidligere av Stor
tingets samtykke til den tidligere befalsordnin
gen, jf. Innst.S. nr. 198 (1995–96) til St.prp. nr. 38 
(1995–96). Dette er regulert fordi det tidligere har 
vært tvil om departementets kompetanse innenfor 
de overordnende rammene. Bakgrunnen er sær
ordningen hvor Stortinget samtykker til Forsva
rets personellordning. Dette er ikke vanlig praksis 
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i staten for øvrig. Departementet utgir retnings
linjer med hjemmel i organisasjons- og instruk
sjonsmyndigheten innenfor de aktuelle rammene. 

Det er viktig å understreke at nødvendige til
pasninger og regelverk ikke skal være i strid med 
de overordnede rammene som Stortinget har 
samtykket til. Dersom departementet ønsker å 
endre de overordnede rammene i militærordnin
gen, må det legges frem forslag om dette til Stor
tinget i tråd med forsvarspersonelloven. 

Departementet er etter femte ledd gitt myn
dighet til å gi regler om hvem som er tilsettings
myndighet og om fremgangsmåten ved tilsetting 
av offiserer, befal, grenaderer og konstabler. 
Reglene kan fravike tjenestemannsloven. Bestem
melsen er en videreføring av tidligere lov om 
yrkesbefal. Det ble i lovforarbeidene uttalt at «For
svarsdepartementet legger til grunn at det fortsatt 
kan være behov for å fastsette særskilte bestem
melser om hvem som skal tilsette befal og ver
vede mannskaper og om fremgangsmåten ved til
setting som fraviker tjenestemannsloven.», jf. 
Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). Departementet utgir 
retningslinjer hvor blant annet særlige regler om 
tilsetting reguleres. 

Etter vernepliktsloven § 8 første ledd første 
punktum fremgår det at hvis ikke annet følger av 
ansettelsesvilkårene, gjelder bestemmelsene i ver
nepliktsloven for tilsatt befal så lenge de er i tje
neste. 

Vedtak om tilsetting etter forsvarspersonel
loven og ordningen for militært tilsatte er unntatt 
begrunnelsesplikten og klagereglene i forvalt
ningsloven. Dette følger av forvaltningsloven 24 
fjerde ledd jf. forvaltningsforskriften § 21 bokstav 
c og forvaltningsloven 28 femte ledd jf. forvalt
ningsforskriften § 30 bokstav b. 

10.1.2 Høringsnotatet 

Forsvarspersonelloven § 4 inneholder ikke kun til
settingsvilkår, slik overskriften beskriver. Den 
regulerer også hvordan de overordnede rammene 
for ordningen for militært tilsatte skal fastsettes. 
For å klargjøre innholdet i bestemmelsen, har 
departementet sett at det er hensiktsmessig å dele 
opp nåværende § 4 i to bestemmelser. Departe
mentet foreslo i høringsforslaget at rammene for 
tilsetting m.m. videreføres i § 43 og at tilsettings
vilkår for militært tilsatte videreføres i § 44. 

Departementet har i høringsnotatet redegjort 
for forslaget til § 43 slik: 

«Vi har endret ordlyden i bestemmelsen, og det 
fremgår at innenfor de overordnede rammene 

Stortinget setter, bestemmer departementet til
setting, utdanning, disponering av og avanse
ment for militært tilsatte. Formuleringen «i den 
til enhver tid gjeldende ordning» har blitt tolket 
slik at militært tilsatte må kunne forvente større 
grad av endring i arbeidsvilkår enn tjenes
temenn utenfor Forsvaret. Dette foreslås tatt ut 
av lovteksten. Departementet mener at når Stor
tinget fastsetter en ny ordning, er dette gjel
dende for alle militært tilsatte, selv om dette 
ikke står eksplisitt i loven. Departementet 
ønsker høringsinstansenes syn på dette.» 

Departementet har i høringsnotatet redegjort for 
forslaget til § 44 slik: 

«Departementet foreslår at bestemmelsen i før
ste ledd regulerer tilsettingsvilkårene for offi
serer, befal, grenaderer og konstabler (mili
tært tilsatte). Alle ledd i bestemmelsen skal 
gjelde for disse personellkategoriene. I første 
ledd første punktum videreføres regelen fra 
vernepliktsloven § 8. Militært tilsatte må følge 
reglene om verneplikt i lovens kapittel 2 og 3 
hvis ikke annet følger av tjenestekontraktene. 

Det er som hovedregel et krav om at verne
pliktige og personell som skal tjenestegjøre i 
internasjonale operasjoner skal være norske 
statsborgere. Dette baserer seg på en tolkning 
av forholdet mellom vernepliktsloven § 3 og 
forsvarspersonelloven § 14. Det følger også av 
Forsvarets personellhåndbok at militære også 
som hovedregel må være norske statsborgere. 
Departementet mener det blir klarere å innta 
en generell lovhjemmel for militært tilsatte om 
krav til norsk statsborgerskap i første ledd. 

Departementet viderefører i første ledd at 
militært tilsatte er unntatt fra forbudet om for
skjellsbehandling på grunn av alder etter 
arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd. 

I dagens ordning utgir departementet ret
ningslinjer om tilsetting av militært tilsatte. 
Noen av disse retningslinjene kan være av en 
slik karakter at de faller inn under definisjonen 
av forskrifter i forvaltningsloven. På denne bak
grunn foreslår departementet å endre bestem
melsens ordlyd til at departementet kan gi for
skrift om at offiserer, befal, grenaderer og kon
stabler kan tilsettes i Forsvaret på vilkår som 
avviker fra tjenestemannsloven. At reglene kan 
avvike fra tjenestemannsloven, står også i 
dagens lov. Videre foreslås det en forskrifts
hjemmel for unntak fra kravet til norsk stats
borgerskap.» 
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10.1.3 Høringsinstansenes syn 

LO har følgende merknad til §§ 43 og 44: 

«Forslaget synes å gi mer fullmakt til departe
mentet enn hva intensjonen er. Den nye tek
sten inneholder ikke viktige momenter som at 
det finnes en særskilt ordning for militært til
satte, at denne fastsettes av Kongen med Stor
tingets samtykke og omfanget av departemen
tets myndigheter, som er innskrenket. 

LO viser til teksten i Prop. 111 LS § 4 tredje 
og fjerde ledd og mener denne er mer dekkende 
og må videreføres: «Militært tilsatte plikter å 
overholde de regler om tilsetting, utdanning, 
disponering og avansement mv. som er fastsatt i 
den til enhver tid gjeldende ordningen for mili
tært tilsatte. Ordningen for militært tilsatte fast
settes av Kongen med Stortingets samtykke. 
Departementet har instruksjons- og organisa
sjonsmyndighet og kan utforme nødvendige til
pasninger og regelverk innenfor de overord
nede rammene i ordningen for militært tilsatte.» 

[…] 
LO viser til at dagens fpl gir hjemmel for å 

fravike tjenestemannsloven for militært tilsatte 
i nærmere forhold, definert i fpl § 4 andre og 
femte ledd. LO viser til at lovforslaget vil 
svekke tilsettingsvilkårene idet forslaget sier at 
det skal være anledning til å fravike tjeneste
mannsloven på et generelt grunnlag og ikke 
begrenset til nærmere angitt forhold. 

LO mener at teksten i Prop. 111 LS § 4 iva
retar de tilsatte på en bedre måte med formule
ringen «med de avvik som følger i eller i medhold 
av denne lov», og at avvikene i forhold til tje
nestemannsloven fortsatt begrenses til de 
avvik som i dag er regulert. Den foreslåtte 
tekst fremstår derfor å være en vesentlig end-
ring fra dagens lovtekst.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har følgende 
merknad til §§ 43 og 44: 

«YS Stat ser hensikten med at forsvarsperso
nelloven § 4 deles opp i to bestemmelser. Vi 
støtter også at formuleringen «i den til enhver 
tid gjeldende ordning» sløyfes i forslaget til 
§ 43 i ny forsvarslov, men vi påpeker at lovpro
posisjonen til ny lov bør klargjøre dette punktet 
i større grad enn det som er omtalt i hørings
notatet. 

Vi mener imidlertid at forslaget til § 43 til
synelatende gir departementet større fullmak
ter enn etter dagens ordning og det som synes å 

være intensjonen med lovforslaget. Forsvarsper
sonelloven § 4 tredje ledd anviser den særskilte 
tilsettingsordningen som fastsettes av Kongen 
med Stortingets samtykke. Teksten i Prop. 111 
LS (2014–2015) / § 4 tredje ledd i lov om 
endringer i forsvarspersonelloven er etter vårt 
syn mer presis, og vi foreslår at denne inntas. 

YS Stat stiller seg positiv til at forsvarsper
sonelloven § 4 fjerde ledd ikke videreføres i ny 
lov. Det kommer også frem i høringsnotatet 
side 93, tredje avsnitt at det etter departemen
tets syn synes å være uklart hvor langt denne 
hjemmelen rekker. Vår oppfatning er at denne 
bestemmelsens ordlyd i beste fall må karakteri
seres som vag («nødvendige tilpasninger og 
regelverk»). 

Et relevant spørsmål i denne sammenheng 
er imidlertid i hvilken grad forsvarspersonel
loven § 4 og forslaget til ny forsvarslov §§ 43 og 
44 annet ledd gir hjemmel for at departementet 
ensidig kan fastsette regler uten at disse er gjen
stand for drøfting og forhandling og fastsettelse 
i avtale med tjenestemannsorganisasjonene iht. 
tjenestemannsloven § 23, når disse reglene 
berører forhold regulert i tjenestemannsloven. 

Tjenestemannsloven §§ 2, 5 nr. 3, 6 nr. 2, 6 
nr. 3, 8 nr. 3, 11, 17 nr. 3, 18 nr. 2, 19 nr. 1 og 20 
har bestemmelser om at reglement kan inne
holde bestemmelser om bestemte forhold. Tje
nestemannsloven §§ 4 nr. 2, 4 nr. 5, 5 nr. 1, 5 nr. 
2, 9 andre ledd, 10 nr. 1 andre ledd og 14 nr. 3 
har bestemmelser om at et reglement skal 
inneholde bestemmelser om bestemte forhold. 
Slikt reglement skal fastsettes etter avtale mel
lom ledelsen og de tillitsvalgte (iht. tjeneste
tvistloven § 3 om forhandlingsrett). 

Dagens retningslinjer for personellforvalt
ningen i Forsvarsdepartementet og underlig
gende etater pkt. 1.6 fastslår uten nærmere 
begrunnelse at forhandlingsretten etter tje
nestemannsloven § 23 er begrenset av ret
ningslinjene i seg selv med hjemmel i forsvar
spersonelloven § 4, og at bestemmelser i ret
ningslinjene som regulerer temaer etter 
tjenestemannsloven ikke er gjenstand for drøf
ting eller forhandling med tjenestemannsorga
nisasjonene. YS Stat er uenig i denne tolknin
gen, og mener på bakgrunn av dette at det må 
avklares hvorvidt hjemler som foreslått i ny 
§ 43 og § 44 vil være i overensstemmelse med 
tjenestemannsloven § 23. 

I oppfølgingen av det som er sagt ovenfor 
om forskriftsfesting, mener vi at forslaget til 
§ 44 i ny forsvarslov innebærer en svekkelse av 
de ansattes tilsettingsvilkår. 



 
84 Prop. 102 L 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

 

 

 

 

  
  

  
 

  

 
 

 

 
 

 

  

  
  

 
 

  
   

 

 
 

  
 

    

 

 

 

 
 

I henhold til dagens forsvarspersonellov § 4 
gjelder tjenestemannslovens tilsettingsvilkår, 
med de unntak som følger av eller i medhold av 
forsvarspersonelloven. I femte ledd er departe
mentet gitt anledning til å fastsette regler om 
tilsettingsmyndighet og fremgangsmåte ved 
tilsetting som fraviker tjenestemannsloven, og 
flere av de påfølgende bestemmelsene i lovens 
kapittel II inneholder unntak fra tjeneste
mannsloven. Sistnevnte bestemmelser videre
føres i det vesentlige i forslag til ny lov. I gjel
dende lov § 4 fjerde ledd er som nevnt departe
mentet dessuten gitt instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet innenfor befalsord
ningen (militærordningen, jf. Prop. 111 LS 
(2014–2015), i kraft 1.1.2016). 

Med forslaget til ny forsvarslov § 44 åpnes 
det imidlertid iht. ordlyden i første ledd for et 
generelt avvik fra tjenestemannsloven, og ikke 
kun med de unntak som følger av loven eller i 
medhold av denne. 

Forslaget innebærer en endring fra dagens 
bestemmelse. I andre ledd gis departementet 
hjemmel for å fastsette bestemmelser om tilset
ting i forskrift. Høringsnotatet side 93 tredje 
avsnitt nest siste setning om «At reglene kan 
avvike tjenestemannsloven, står også i dagens 
lov», er ikke korrekt. YS Stat støtter ikke en 
slik endring, og mener at teksten i forsvarsper
sonelloven § 4 første ledd må videreføres» 

Norges Offisersforbund mener at forslaget er en 
betydelig omskrivning av gjeldende forsvarsper
sonellov § 4, og de har følgende merknad til §§ 43 
og 44: 

«Den foreslåtte lovteksten er således en bety
delig omskriving av gjeldende tekst, og etter 
vår oppfatning medfører teksten, eller i det 
minste kan teksten medføre betydelige 
endringer i rettstilstand. Den nye teksten inne
holder ikke følgende viktige momenter; at det 
finnes en særskilt ordning for militært tilsatte, 
at denne fastsettes av Kongen med Stortingets 
samtykke, og omfanget av departementets 
myndigheter, som er innskrenket. Slik forsla
get er formulert kan de såes tvil om alle disse 
formuleringene. Her fremstår det slik at det er 
departementet som bestemmer over elemen
tene uten at det er definert som en ordning, og 
uten å måtte gå via de formalia dagens bestem
melse bestemmer krever. Videre kan det stilles 
spørsmålstegn ved om hva som er de overord
nede retningslinjer. Det kan jo være nok med 
foreslått lov, eller andre lover. Og departemen

tets fullmakter framstår som videre enn 
dagens. På denne bakgrunn mener vi det er 
riktig å videreføre dagens og sist vedtatte ord
lyd på dette punkt. 

[…] 
Det er vår klare oppfatning at det ikke er 

behov og grunnlag for å gi et generelt grunnlag 
for å kunne fravike tjenestemannsloven, og at 
avvikene klart bør fremkomme i loven, eller 
som en direkte konsekvens av loven eller ord
ningen. Vi opplever at den foreslåtte lovteksten 
gir FD et generelt grunnlag for å fravike 
tjenestemannsloven. Vi mener at teksten i 
Prop. 111 LS [2014–2015] § 4 ivaretar de tilsatte 
på en bedre måte: «Med de avvik som følger i 
eller i medhold av denne lov». Videre at unn
takene bør begrenses slik de er definert i dag, 
i fpl § 4, annet og femte ledd.» 

Befalets Fellesorganisasjon mener at forsvarsperso
enllovens bestemmelser bør videreføres med den 
ordlyden de har i dag. Befalets Fellesorganisasjon 
foreslår at § 43 bør lyde: «Innenfor rammen av ny 
Militærordning fastsatt av Stortinget kan departe
mentet utforme nødvendige tilpasninger og regel
verk.» 

10.1.4 Departementets vurdering 

Høringsrunden viser en generell bekymring om 
at den foreslåtte lovteksten i § 43 endrer departe
mentets kompetanse til å utforme regelverk 
innenfor de overordnede rammene i ordningen 
for militært tilsatte. Etter departementets vurde
ring vil den foreslåtte bestemmelsen verken 
utvide eller innskrenke departementets kompe
tanse i kraft av departementets instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet. Ordningen for mili
tært tilsatte består av de fire hovedelementene 
tilsetting, utdanning, disponering og avanse
ment. Det er Kongen med Stortingets samtykke 
som fastsetter de overordnede rammene for ord
ningen og departementet har, i kraft av sin 
instruksjons- og organisasjonsmyndighet, myn
dighet til å gi utfyllende regler og tilpasninger til 
ordningens fire hovedelementer. Departemen
tets utfyllende regler og tilpasninger skal ikke 
være i strid med de overordnede rammene Stor
tinget har samtykket til. Dersom departementet 
ønsker å endre de overordnede rammene, må 
det legges frem forslag om dette til Stortinget. 
Departementet legger til grunn at den nye ord
lyden i § 43 viderefører denne forståelsen og at 
det ikke er departementets intensjon verken å 
innskrenke eller utvide departementets kompe
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tanse. Hovedregelen om at det er Kongen som 
fastsetter de overordnede rammene med Stor
tingets samtykke står fast. 

Flere høringsinstanser har kommet med syns
punkter på at det ikke lenger eksplisitt fremgår av 
lovteksten at de militært tilsatte må overholde 
reglene «i den til enhver tid gjeldende ordning» og 
at det ikke fremgår av lovteksten at det eksisterer 
en særskilt ordning for militært tilsatte. Gjennom 
den foreslåtte lovteksten ønsker departementet å 
tydeliggjøre at de militært tilsatte ikke må kunne 
forvente større grad av endring i arbeidsvilkårene 
enn tjenestemenn utenfor Forsvaret. Når Stortin
get fastsetter en ordning for de militært tilsatte, er 
det denne som vil være gjeldende for dem. Innen
for de overordnede rammene Stortinget har satt, er 
det departementets utfyllende regler innenfor de 
fire hovedelementene som vil være styrende for 
hvordan ordningen vil se ut. Departementet ønsker 
med den nye lovteksten kun å videreføre gjeldende 
rett og opprettholder således høringsutkastets for-
slag. Departementet anser det videre ikke som 
hensiktsmessig eller nødvendig å lovfeste navnet 
på ordningen. Navnet på ordningen er ikke av 
betydning med tanke på Stortingets fastsettelse av 
de overordnede rammene i den eller departemen
tets myndighet til å gi utfyllende regler innenfor 
hovedelementene i den. Departementet anser det i 
tillegg som uhensiktsmessig at en eventuell frem
tidig endring av ordningens navn vil kreve en lov
endring. 

Flere høringsinstanser har kommet med inn-
spill på at ordlyden i § 44 første ledd gir et gene
relt grunnlag for å kunne fravike tjenestemanns
loven og således avviker fra gjeldende rett. Depar
tementet deler ikke høringsinstansenes oppfat
ning. Alle militært tilsatte skal i henhold til for
svarspersonelloven § 4 første ledd tilsettes på de 
vilkår som er fastsatt i tjenestemannsloven med de 
avvik som følger i eller i medhold av forsvarsper
sonelloven. Forsvarspersonelloven er en særlov til 
tjenestemannsloven og gir utfyllende bestemmel
ser til tjenestemannsloven og ordningen for mili
tært tilsatte. Departementet er av den oppfatning 
at den foreslåtte ordlyden i § 45 første ledd videre
fører gjeldende rett og at utgangspunktet skal 
være at tjenestemannsloven gjelder der hvor det 
ikke er gitt særbestemmelser i denne loven. For
skriftshjemmelen i forsvarspersonelloven § 4 
femte ledd videreføres i ny § 45 andre ledd. 
Departementet bemerker at den endrede ord
lyden kun er av språklig karakter og skal ikke 
endre bestemmelsens materielle innhold. 

Når det gjelder forholdet til tjenestemanns
loven § 23 er departementet av den oppfatning at 

den begrensede forhandlingsretten etter forsvars
personelloven videreføres i ny lov. Forsvarsperso
nelloven, ordningen for militært tilsatte og depar
tementets utfyllende regler og tilpasninger 
begrenser forhandlingsretten etter tjenestemann
sloven § 23. Departementet presiserer at forslaget 
til ny lov ikke endrer utgangspunktet om at 
Hovedavtalen i staten på normal måte skal følges 
ved vurdering av hva som skal drøftes og forhand
les i underliggende etat. 

Departementet har foretatt mindre språklige 
endringer i lovteksten i etterkant av høringsrun
den. For øvrig opprettholdes høringsutkastets for-
slag. 

Departementet bemerker at høringsforslagets 
§§ 43 og 44 nå fremgår som §§ 44 og 45. 

10.2 Tilsettingsforholdets lengde 

10.2.1 Gjeldende rett 

Alle militære personellkategorier kan enten tilset
tes midlertidig, fast til de fyller 35 eller fast til de fyl
ler 60 år, jf. forsvarspersonelloven § 5 første ledd. 
Det er Forsvarets behov og den enkeltes kompe
tanse som skal være styrende for lengden på tilset
tingsforholdet som tilbys den enkelte av Forsvaret. 
Dette fremmer fleksibilitet og understøtter behovet 
for effektiv bevegelse av kompetanse innad og på 
tvers av personellkategorier. Mens det er rammene 
for disponering, avansement og utdanning som i 
stor grad bidrar til å opprettholde en balansert 
grads- og kompetansestruktur, ligger styrings
mulighetene av aldersstrukturen i tilsettingsforhol
dene. En balansert aldersstruktur fordrer derfor 
differensierte tilsettingslengder. 

Personer som representerer aldersuavhengig 
kompetanse i tråd med Forsvarets behov, skal 
normalt tilsettes fast til de fyller 60 år. Med alders
uavhengig kompetanse menes kompetanse som 
er anvendbar i en livslang karriere frem til pen
sjonsalder. Eksempelvis vil dette kunne gjelde tek
nikere og personell i stillinger innen forvaltning 
og utdanning. For personer i operative stillinger 
vil mange tidlig i karrieren representere en kom
petanse og funksjon som setter høye krav til fysisk 
egnethet. Eksempler her vil kunne være gevær
soldater og lagførere. Disse vil normalt bli tilsatt 
fast til de fyller 35 år. De skal likevel ha livslange 
karrieremuligheter innenfor sitt fagfelt, ut fra For
svarets behov. Eksempelvis kan det innebære stil
linger som instruktører eller andre stillinger knyt
tet til faglig utvikling og rådgivning. Det er Forsva
rets behov for kompetanse i et langsiktig perspek
tiv som vil være styrende for fast tilsetting til 60 år. 
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Det vil derfor bli viktig at Forsvaret utformer kar
riere- og tjenesteplaner som synliggjør hvilke valg 
personellet må ta for å utvikle den aldersuavhen
gige kompetansen som kreves for å få fast tilset
ting til 60 år. 

Tilsetting må også ses i sammenheng med 
andre hovedelementer i ordningen for militært 
tilsatte, da spesielt disponering og utdanning. 
Eksempelvis vil offiserer få tilsetting til 60 år 
etter uteksaminering fra grunnleggende offi
sersutdanning (krigsskolenivå eller tilsvarende). 
Tilsvarende vil den nivådannende utdanningen 
for befal, grenaderer og konstabler være en del 
av vurderingen for tilsetting til 60 år. Her vil imid
lertid tjenesteerfaring samt fag- og funksjons
rettet utdanning være enda mer utslagsgivende. 
Dette fordi det er slik erfaring og bakgrunn som 
er grunnlaget for å dekke Forsvarets behov for 
spesialistkompetanse. Arbeidsgiver har ansvar 
for å utarbeide karriere- og tjenesteplaner og 
gjennomføre karriereveiledning basert på 
arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Dette 
innebærer også et ansvar for at personellet tidlig 
i karrieren har en visshet om både muligheter 
for, og i hvilken grad de vil tilbys, en fast tilset
ting til pensjonsalder. Det understrekes samtidig 
at en livslang karriere innenfor den militære pro
fesjon krever at personellet tar aktive valg i tråd 
med karriere- og tjenesteplaner innenfor de 
respektive kompetanseområdene. 

Alle personellkategorier kan tilsettes fast til de 
fyller 60 år. Dette er en særaldersgrense og inne
bærer tvungen avskjed for dem som er fast tilsatt 
til 60 år ved første månedsskifte etter fylte 60 år. 
Dette gjelder uavhengig av grad og tjenestetid. 
Departementet kan dispensere fra påbudet til å 
fratre ved å forlenge tilsettingsforholdet for inntil 
ett år av gangen, jf. forsvarspersonelloven § 5 
tredje ledd. Slik dispensasjon gis kun når spesielle 
forhold gjør det nødvendig at personen ikke fra
trer ved oppnådd aldersgrense. Loven er ikke til 
hinder for at yrkesbefalet går av med pensjon før 
aldersgrensen på 60 år er nådd. Alle militært til
satte kan tilsettes midlertidig. Midlertidig tilset
ting skal kun benyttes for å dekke Forsvarets tids
begrensede behov for kompetanse og/eller kom
petanse for bestemte oppdrag, eksempelvis knyt
tet til internasjonale operasjoner, prosjekter, vika
riater eller lignende. Forsvarets behov for å ha 
militært tilsatte på kontrakter dekkes gjennom tje
nestemannslovens bestemmelser om midlertidig 
tilsetting, jf. § 3 nr. 2 og 3. 

Forsvarsdepartementet har myndighet til å 
fastsette nærmere regler om varigheten og om 
adgangen til å fornye tilsettingsforholdet. Denne 

adgangen er lovfestet i forsvarspersonelloven. 
Etter forsvarspersonelloven § 8 andre ledd, kan 
ikke midlertidig militært tilsatte gjøre fortrinns
rett eller rett til ventelønn etter tjenestemanns
loven § 13 gjeldende. 

Offiserer, befal, grenaderer og konstabler kan 
tilsettes fast til de fyller 35 år. Forsvaret kan ved 
behov forlenge tilsettingsperioden med inntil tre 
år, jf. forsvarspersonelloven § 5 andre ledd. En 
ordning hvor alle militært tilsatte får fast tilsetting 
til pensjonsalder, vil sannsynligvis utløse behov 
for ressurskrevende avgangsstimulerende tiltak 
for å bringe aldersstrukturen i balanse. 

10.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre forsvarspersonelloven § 5 i forslag til § 45 om 
tilsettingsforholdets lengde. 

Departementet har i høringsnotatet redegjort 
for og begrunnet forslaget til § 45 slik: 

«Det foreslås enkelte språklige endringer i 
tredje ledd for å klargjøre bestemmelsen. Vil
kåret «når spesielle forhold gjør det nødven
dig» endres til «når Forsvaret har behov for 
det». I dagens ordning utgir departementet ret
ningslinjer om tilsetting av militært tilsatte. 
Noen av disse retningslinjene kan være av en 
slik karakter at de faller inn under definisjonen 
av forskrifter i forvaltningsloven. På denne bak
grunn foreslår departementet å endre bestem
melsens ordlyd til at departementet kan gi for
skrift om hvor lenge midlertidige tilsettinger 
kan vare, og om de skal kunne forlenges ut 
over det som følger av tjenestemannsloven. 

For øvrig videreføres ordlyden i forsvars
personelloven § 5 med noen språklige 
endringer.» 

10.2.3 Høringsinstansenes syn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
følgende merknad til § 45: 

«Høringen omfatter b1.a. forslag til ny forsvars
lov § 45 om tilsettingsforholdets lengde, omtalt 
nærmere i pkt. 7.6.3 (side 93-96 i høringsbre
vet). Her er det omtalt at militært tilsatte kan 
tilsettes som midlertidige tjenestemenn etter 
de alminnelige regler om midlertidig tilsetting 
i tjenestemannsloven. Videre er nevnt at de kan 
tilsettes på åremål. Det er i denne forbindelse 
vist til at hjemmelen for åremålstilsetting frem
går av § 3 nr. 3 bokstav C i forskrift til tjeneste
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mannsloven. Bestemmelsen hjemler bruk av 
åremålstilsetting for både kontraktsbefal og 
vervede mannskaper i Forsvaret. Forskriftsbe
stemmelsen gir Forsvarsdepartementet myn
dighet til å gi nærmere regler om varighet og 
om adgang til å fornye tilsettingsforholdet. 
Som også nevnt i høringen er denne adgangen 
også lovfestet i forsvarspersonelloven. Det 
fremgår ikke av høringen om det fremdeles er 
behov for forskriftsbestemmelsen eller om det 
vil være behov for denne dersom det gis ny for
svarslov i samsvar med forslaget.» 

Forsvaret har følgende merknad til § 45: 

«Første ledd 1. punktum; Setningen «eller de 
kan tilsettes fast til de fyller 35, eller fast til de 
fyller 60 år», bør endres til «eller de kan tilset
tes fast til de fyller 35 eller 60 år». 

Første ledd 2. punktum. Det fremgår av før
ste ledd 2. punktum at «De som er tilsatt mid
lertidig, skal fratre stillingen uten oppsigelse». 
Her bør det presiseres at det er ved utløpet av 
tilsettingsforholdet at man skal fratre uten opp
sigelse.» 

LO har følgende merknad til § 45: 

«LO mener at lovforslaget forskutterer en 
eventuell opphevelse av særaldersgrensen. 
Teksten i Prop. 111 LS § 5 vil være mer dek
kende: «Når spesielle forhold gjør det nødvendig, 
kan departementet forlenge tilsettingsperioden 
med inntil ett år om gangen for militært tilsatte 
som har nådd aldersgrensen på 60 år». LO vil 
presisere at ordningen skal være basert på fri
villighet. 

LO viser til at lovforslaget foreslår en utvi
delse av dagens fpl 4 fjerde ledd, med at «og om 
de skal kunne forlenges ut over det som følger av 
tjenestemannsloven.» 

LO mener at lovforslaget kan gi Forsvaret 
anledning til å praktisere midlertidig tilsetting 
på ubegrenset tid, noe som fraviker dagen 
praksis (bl.a. fireårs regelen) jfr. Tjeneste
mannslovens bestemmelser, og er betydelig 
svekkelse av dagens rettigheter. LO mener at 
teksten i Prop. 111 LS § 5 er dekkende: «Depar
tementet gir nærmere regler om varigheten av og 
om adgangen til å fornye det midlertidige tilset
tingsforholdet», og at den foreslåtte tilføyelsen 
sløyfes. Forslaget er også vesentlig utvidelse av 
realitetene og ikke en ren språklig oppdate
ring.» 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund har følgende 
merknad til § 45: 

«Forslaget til ny forsvarslov § 45 fjerde ledd 
innebærer en endring av dagens forsvarsperso
nellov § 5 fjerde ledd. YS Stat støtter ikke en 
slik endring. Bestemmelsen vil med en slik 
ordlyd gi Forsvaret en utvidet adgang til mid
lertidig tilsetting og blant annet kunne svekke 
den tilsattes rettsstilling iht. fireårsregelen, jf. 
tjenestemannsloven § 10 nr. 1. Denne bestem
melsen må derfor sløyfes.» 

Norges Offisersforbund har følgende merknad til 
§ 45: 

«NOF viser til at lovforslaget forslår en utvidelse 
av dagens fpl 4 fjerde ledd, med at «og om de 
skal kunne forlenges ut over det som følger av 
tjenestemannsloven.» NOF mener at lovforsla
get kan gi Forsvaret anledning til å praktisere 
midlertidig tilsetning på ubegrenset tid. Noe 
som både fraviker dagens praksis, herunder bl.a 
fireårs regelen, jfr. Tjenestemannslovens 
bestemmelser, og er en betydelig svekkelse av 
dagens rettigheter. NOF mener at teksten i 
Prop. 111 LS [2014–2015] § 5 er tilstrekkelig: 
«Departementet gir nærmere regler om varig
heten av og adgangen til å fornye det midlerti
dige tilsettingsforholdet», og at den foreslåtte til
føyelse sløyfes. Forslaget er også vesentlig utvi
delse av realitetene og ikke en ren språklig 
oppdatering. Vi viser til at lovforslagets tredje 
ledd, utvider adgangen til ansettelse etter 60 år 
for militært tilsatte fra dagens «Når spesielle for-
hold gjør det nødvendig, kan…» til den fore
slåtte tekst «Har Forsvaret behov for det, 
kan…». Dette mener vi er en betydelig utvidelse 
av dagens lovtekst, ved at adgangen blir gene
rell og uten kriterium for når den kan nyttes. Vi 
mener videre at lovforslaget forskutterer en 
eventuell opphevelse av særaldersgrensen, og 
viser til at det pågår utredninger knyttet til dette. 
Således vil det være prematurt å gjøre endringer 
i loven knyttet til dette punkt, før disse vurderin
gene er gjennomført. Vi mener at teksten i Prop. 
111 LS [2014–2015] § 5 er dekkende: «Når spe
sielle forhold gjør det nødvendig, kan departe
mentet forlenge tilsettingsperioden med inntil 
ett år om gangen for militært tilsatte som har 
nådd aldersgrensen på 60 år». NOF vil presisere 
at ordningen skal være basert på frivillighet.» 

Befalets Fellesorganisasjon ønsker at tredje ledd i  
§ 45 endres til «Når spesielle forhold gjør det nød
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vendig, kan departementet forlenge tilsettings
perioden med inntil ett år om gangen for militært 
tilsatte som har nådd aldersgrensen på 60 år, dette 
basert på frivillighet.» De ønsker videre at 
bestemmelsens fjerde ledd fjernes, da det er tje
nestemannsloven som skal følges. 

10.2.4 Departementets vurdering 

Forsvaret mener det bør fremgå av § 45 første ledd 
andre punktum at de midlertidig tilsatte skal fra
tre stillingen uten oppsigelse ved utløpet av tilset
tingsforholdet. Departementet opprettholder den 
foreslåtte ordlyden, men vil påpeke at bestemmel
sen skal forstås slik at midlertidig tilsatte fratrer 
uten oppsigelse når tilsettingsforholdets varighet 
er utløpt. Dette innebærer et unntak fra tjeneste
mannslovens regler om varsel om opphør av stil
ling ved endt tjenesteforhold. 

Departementet har ikke foreslått noen materi
elle endringer i bestemmelsens tredje ledd vedrø
rende forlengelse av tilsettingsforhold for militært 
tilsatte som har nådd aldersgrensen på 60 år. Det 
er Forsvarets behov for en slik forlengelse og om 
den enkelte ønsker det, som vil være avgjørende 
for om tilsettingsforholdet skal kunne forlenges. 
Slik dispensasjon gis kun når Forsvaret i særskilte 
tilfeller har behov for å beholde kompetansen 
etter oppnådd aldersgrense. Bestemmelsen vide
refører gjeldende rett og forskutterer ingen end-
ring av særaldersgrensen på 60 år. 

Flere høringsinstanser mener at forslaget til 
§ 45 fjerde ledd er en utvidelse av realitetene og 
ikke en ren språklig oppdatering. Departementet 
deler ikke høringsinstansenes syn på dette. For
skriftshjemmelen i fjerde ledd er etter departe
mentets syn en videreføring av gjeldende rett. I 
forbindelse med innføringen av ordning for mili
tært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven 
jf. Prop. 111 LS (2014–2015) ble det vedtatt at 
som hovedregel kan alle militære tilsettes mid
lertidig, jf. § 46 første ledd. Den lovfestede retten 
til midlertidig tilsetting var tidligere begrenset til 
å gjelde kun for kontraktsbefal og vervede mann
skaper, med tilhørende hjemmel til å gi nærmere 
regler om varighet av og om adgangen til å for
nye det midlertidige tilsettingsforholdet. Depar
tementet er av den oppfatning at forsvarsperso
nelloven § 5 fjerde ledd hjemler en adgang til å gi 
nærmere regler om tilsettingsforholdets lengde 
som fraviker tjenestemannsloven. Departemen
tet viser til at det tidligere er gitt regler om for
lengelse av åremålskontrakter som fraviker tje
nestemannsloven. Departementet ønsker med 
den nye lovteksten kun å videreføre gjeldende 

rett og opprettholder således høringsutkastets 
forslag. 

Departementet bemerker at det er gjort min
dre språklige endringer i bestemmelsen i etter
kant av høringsrunden. 

Departementet bemerker at høringsforslagets 
§ 45 er tatt inn i lovforslagets § 46. 

10.3 Beordring av militært tilsatte 

10.3.1 Gjeldende rett 

Forsvarspersonelloven § 7 første ledd hjemler en 
generell disponeringsplikt til stilling for militært 
tilsatte i Norge og i utlandet i samsvar med For
svarets behov. Det er arbeidsgiver som skal vur
dere behovet for disponering, og bestemmelsen 
anses som et utslag av arbeidsgivers styringsrett. 
Begrepet disponering er relatert til arbeidsgivers 
beslutning om å endre tjenesteoppgaver og even
tuelt tjenestested for en arbeidstaker som etter 
forsvarspersonelloven er definert som militært til
satt. Dette for å ivareta Forsvarets behov for kvali
fisert personell i samtlige tjenestestillinger. 
Bestemmelsen gir en vid adgang til disponering, 
jf. Prop. L 57 (2012–2013). Arbeidsgiver skal ha en 
saklig grunn til å benytte denne adgangen til å dis
ponere. Plikten til å la seg disponere nasjonalt og 
internasjonalt, til og fra stilling, er også en del av 
de overordnede rammene for militærordningen. 

Særegent for militært tilsatte er at de ikke til
settes i stilling, men i militær grad og i forsvars
gren. De disponeres deretter i stilling i henhold til 
gjeldende disponeringsordning fastsatt i ordning 
for militært tilsatte, jf. Prop. 111 LS (2014–2015). 
Disponering skjer i utgangspunktet uavhengig av 
personens tilsetting i gradsnivå og forsvarsgren, 
men ofte vil en disponering også kunne innebære 
avansement i grad (opprykk). Opprykk i grad 
innebærer at tilsettingsforholdet endres. Det er 
direkte sammenheng mellom avansementsordnin
gen, som fastsettes gjennom militærordningen, og 
regler om tilsetting. Den generelle plikten til å la 
seg disponere til stilling etter § 7 første ledd, gjel
der både stillinger nasjonalt og stillinger uten
lands, se også kapittel 6.2 om begrepet internasjo
nale operasjoner. For tjenestegjøring i internasjo
nale operasjoner gjelder bestemmelsene i loven 
kapittel III. 

Bestemmelsens første ledd omfatter også 
adgangen til å disponere militært tilsatte bort fra 
en tjenestestilling når det åpenbart er påkrevd 
grunnet helsemessige, sikkerhetsmessige eller 
andre årsaker. Bestemmelsen kan når vilkårene 
er oppfylt gi tilstrekkelig hjemmel for å foreta en 
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beordring som primært er motivert i et ønske om 
å fjerne en tjeneste- eller embetsmann som omfat
tes av bestemmelsen fra sin nåværende stilling. 

Forsvarspersonelloven § 7 første ledd første 
punktum er i hovedsak en videreføring av tid
ligere lov 10. juni 1977 nr. 66 om yrkesbefal m.m. i 
Forsvaret (yrkesbefalloven) § 3, jf. Ot.prp. nr. 60 
(2003–2004) s. 46. Sistnevnte bestemmelse var i 
sin tur ment å videreføre rettstilstanden etter 
befalsordningen som ble vedtatt av Stortinget 13. 
juni 1966, jf. Ot.prp. nr. 64 (1976–77) s. 5. Ordnin
gen med tilsetting i grad og disponering i stilling 
ble formelt innført i Forsvaret ved befalsordnin
gen av 1966. I St.prp. nr. 38 (1995–96) s. 10 er det 
videre uttrykkelig lagt til grunn at «Forsvaret 
[kan] frabeordre i tilfeller der det åpenbart er 
påkrevet å ombeordre befal fra sin stilling av 
helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre 
årsaker». Denne rettsoppfatningen er også lagt til 
grunn i Eidsivating lagmannsretts dom inntatt i 
Rettens gang 1991 s. 580. 

Rettens gang s. 580 handlet om en oberstløyt
nant i Hæren som i 1986 ble frabeordret stillingen 
som sjef for Vegdirektoratets militærkontor og gitt 
nytt oppdrag med revisjon av personellbestem
melser. Høyesterett mente at frabeordring av offi
seren ikke kunne anses som en suspensjon etter 
tjenestemannsloven § 16 så lenge vedkommende 
beholdt sin militære grad og ble gitt nytt tjeneste
oppdrag/stilling. Reelt fremsto frabeordringen 
som en ombeordring, som var hjemlet i lov om 
yrkesbefal, gjeldende befalsordning og de aktu
elle tjenestereglement. 

For å forstå grunnlaget til bestemmelsen om 
frabeordring vises det også til Eilert Stang Lund: 
«Rettsforholdet mellom Staten og dens tjenes
temenn», trykket som bilag til «Stabel-utvalgets» 
innstilling av 30. august 1971 om avskjedigelse m.v. 
av embedsmenn. Her fremgår det at formålet med 
innføringen av beordringssystemet i Forsvaret var 
å tilsikre regjeringen handlefrihet ved disponering 
av personellet og ved omorganiseringer. Videre 
drøftes de rettslige konsekvenser av beordrings
systemet: «Selvsagt gir beordringsreglene adgang 
til til- og frabeordringer når saklig grunn for slike 
overføringer foreligger». Og videre: «En viss støtte 
for at beordringssystemet også hjemler frabeor
dring som i realiteten innebærer en avskjed med 
lønn, gir avgjørelsen i Rt. 1933 s. 691 flg. […] I hen-
hold til denne avgjørelse må staten stå temmelig 
fritt hva angår retten til å til- og frabeordre befal. 
Beordringssystemet hjemler antakelig adgang til å 
stille en offiser i disponibilitet.» 

Etter departementets vurdering viser gjen
nomgangen av rettskildene at vilkårene for frabe

ordring ikke kan tolkes snevert, men at de må for
stås i lys av at frabeordringen er en del av den 
generelle disponeringsplikten i samsvar med For
svarets behov. Det vises i den sammenheng også 
til forarbeidene som beskriver at i de tilfeller hvor 
tjenesteoppgavene ikke kan løses tilfredsstillende 
av den som gjør tjeneste i stillingen, vil arbeids
giver kunne vurdere disponering fra stilling for å 
sikre at oppgavene i den stillingen kan bli løst av 
en annen offiser. Forarbeidene beskriver noen 
eksempler på når vilkårene kan anses oppfylt. 
Etter departementets vurdering er dette ikke en 
uttømmende oppramsing og må tolkes med bak
grunn i den generelle disponeringsordningen og 
hva som er Forsvarets behov. 

I forarbeidene beskrives arbeidsgivers plikt til 
å sannsynliggjøre at situasjonen krever endring, 
enten av helsemessige-, sikkerhetsmessige- eller 
andre årsaker. Helsemessige årsaker kan blant 
annet foreligge hvor vedkommende har en helse
situasjon som tilsier at vedkommende ikke kan 
utføre sine tjenesteplikter som forutsatt. Helse
messige årsaker kan også være når sitasjonen 
åpenbart krever det av hensynet til andre militært 
tilsatte som er en del av samme enhet som perso
nen som fradisponeres. Med sikkerhetsmessige 
årsaker menes at fortsettelse i tjenestestillingen 
innebærer økt risiko for skader på forsvars- og 
sikkerhetsinteresser, Forsvarets operative virk
somhet og forholdet til våre allierte. I slike tilfeller 
kan formålet med fradisponeringen være å ivareta 
sikkerheten til det øvrige personellet, installasjo
ner mm. Vilkåret kan også være oppfylt når en 
person ikke tilfredsstiller stillingens krav til sik
kerhetsklarering. 

Betegnelsen andre årsaker er ment som en sik
kerhetsventil for de tilfeller hvor situasjonen gjør 
det nødvendig å foreta disponering fra stilling av 
hensyn til Forsvarets behov. Dette kan for eksem
pel være at vedkommende ikke innfrir de resultat
krav som ligger til stillingen, og det er nødvendig 
for arbeidsgiver å innplassere en annen i stillingen. 
Bestemmelsen dekker forhold som stillingsinneha
veren er involvert i, både i og utenfor tjenesten, og 
hvor forholdet kan svekke en forsvarlig gjennomfø
ring av tjenesteoppgaver, svekke arbeidsgivers tillit 
til at vedkommende kan ivareta det ansvar som hvi
ler på stillingen, eller at en fortsettelse i stillingen 
kan svekke befolkningens tillit til Forsvaret eller 
svekke Forsvarets omdømme. 

Disponering fra stilling av slike særskilte grun
ner kan ikke skje i de tilfeller der grunnlaget for 
disponeringen faller inn under tjenestemannsloven 
§§ 15 og 16 eller lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær 
disiplinærmyndighet § 1. Dette er reglene om sus
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pensjon, avskjed og refs. Denne begrensningen er 
inntatt for å forhindre misbruk av fradisponerings
adgangen. Fradisponering skal ikke brukes for å 
unngå prosessene som suspensjon og avskjed 
innebærer, blant annet rådsbehandling. Denne 
begrensningen gjelder ikke for tjenestemanns
lovens regler om oppsigelse i §§ 9 og 10. 

Forutsetningen for frabeordring må være at 
vedkommende beholder sin militære grad ved fra
beordringen, og at Forsvaret ved beordringen tar 
sikte på å beordre vedkommende til en ny stilling 
umiddelbart eller så snart som mulig etter frabe
ordringen. 

Plikten til å la seg disponere, er avgjørende for 
den operative evnen og Forsvarets muligheter til å 
kunne bemanne alle deler av virksomheten. Plikten 
vil praktiseres forskjellig avhengig av om personel
let er på et beordringssystem eller et søknadssys
tem. Personell på beordringssystemet skal beor
dres til avdeling, tjenestested og fagområde. Her vil 
personellet kunne disponeres i stillinger etter indi
viduelle og organisatoriske behov, og i tråd med 
karriere- og tjenesteplaner for det aktuelle fagområ
det. Personell på søknadssystemet vil normalt bli 
beordret på bakgrunn av en villighet (søknad) på 
stillinger de ønsker å bli disponert i. Den generelle 
beordringsplikten vil, på samme måte som i dag, 
fortsatt innebære at personellet kan bli beordret til 
og fra stillinger etter Forsvarets behov, uavhengig 
av hvilket disponeringssystem de forvaltes etter. 
Den generelle beordringsplikten er en grunnleg
gende mekanisme som er helt avgjørende for å 
sikre beredskap og operativ evne. 

I tredje ledd fremgår det at militært tilsatte 
(offiserer, befal, grenaderer og konstabler), kan få 
endringer i tjenesteforholdet og forflytninger som 
følge av organisasjonsendringer i Forsvaret. 

Vedtak om disponering etter forsvarspersonel
loven og befalsordningen er unntatt begrunnel
sesplikten og klagereglene i forvaltningsloven. 
Dette følger av forvaltningsforskriften § 21 bok
stav c og § 30 bokstav b. 

10.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre forsvarspersonelloven § 7 i forslaget til § 46. 
Forslaget innebærer ingen materielle endringer i 
selve disponeringsplikten eller i bestemmelsens 
øvrige ledd. Det ble foreslått å gjøre teksten 
språklig klarere, i tillegg til mindre språklige 
endringer. Ordlyden er endret fra «disponering» 
til «beordring». 

10.3.3 Høringsinstansenes syn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
følgende merknad til § 46: 

«I høringens pkt. 7.6.4 (side 96-100 i hørings
brevet) omtales beordring av militært tilsatte 
og et forslag til ny forsvarslov § 46. Forslaget 
innebærer i hovedsak en videreføring av for
svarspersonelloven § 7, men slik at uttrykket 
«disponering» endres til «beordring». I denne 
forbindelse minner vi om at tjenestemanns
loven § 12 inneholder en henvisning til for
svarspersonelloven. Tjenestemannsloven § 12 
tredje punktum lyder: «Med dette gjøres ingen 
endring i plikten til å motta forflytninger etter 
utenrikstjenesteloven § 7 eller i plikten til å la 
seg disponere mv. i forsvarspersonelloven § 7.» 
Henvisningen bør endres dersom det gis ny 
forsvarslov.» 

LO har følgende merknad til § 46: 

«Lovforslaget gir minimale rettigheter for den 
tilsatte ved organisasjonsendringer. LO mener 
at teksten i Prop. 111 LS [2014–2015] § 7 ivare
tar de tilsatte på en bedre måte: «Militært til
satte plikter å rette seg etter de krav til endringer 
i tjenesten og forflytninger som måtte bli nødven
dig på grunn av organisasjonsendringer i For
svaret». 

LO vil også minne om at når Stortinget før
ste gang sluttet seg til den foreslåtte paragrafs 
annet ledd om mulighet til frabeordring, så 
uttalte Stortinget at denne bestemmelsen 
måtte være å anse som en «snever sikkerhets
ventil». I forslagets tekst kan det late til at FD 
legger opp til en annen praktisering av dette 
leddet. LO anbefaler en betydelig innstram
ming av forutsetningen, i tråd med Stortingets 
merknader.» 

Norges Offisersforbund mener at forslaget til § 46 
har fått en ordlyd som svekker de ansattes rettig
heter. Lovforslaget gir minimale rettigheter for 
den tilsatte ved organisasjonsendringer. Norges 
offisersforbund mener at forsvarspersonelloven 
§ 7 ivaretar de tilsatte på en bedre måte og bør 
videreføres. 

Befalets Fellesorganisasjon mener at ordlyden i 
§ 7 første ledd andre punktum bør videreføres. 
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10.3.4 Departementets vurdering 

Departementet har ikke foreslått noen materielle 
endringer i selve beordringsplikten eller i bestem
melsens øvrige ledd. Det er foretatt mindre språk
lige endringer i bestemmelsen og en endring av 
begrepet «disponering» til «beordring». 

Departementet deler ikke LOs oppfatning av at 
departementet legger opp til en annen praktisering 
av bestemmelsens andre ledd om frabeordring. I 
Innst. 383 L (2012–2013) til Prop. 57 L (2012–2013) 
om endringer i forsvarspersonelloven understreker 
komiteen at betegnelsen «særskilte grunner» er 
ment som en snever «sikkerhetsventil» for de tilfel
ler hvor situasjonen gjør det nødvendig å foreta dis
ponering fra stilling av hensyn til forsvarssektorens 
behov. Komiteens merknader samsvarer med 
departementets forståelse av gjeldende rett og slik 
denne vil bli praktisert. 

Det er kommet innspill om at den foreslåtte ord
lyd i bestemmelsens tredje ledd gir minimale rettig
heter for den tilsatte ved organisasjonsendringer. 
Departementet bemerker at den endrede ordlyden 
kun er av språklig karakter og skal ikke endre 
bestemmelsens materielle innhold. 

Departementet bemerker at høringsforslagets 
§ 46 er tatt inn i lovforslagets § 47. 

10.4 Oppsigelse, fortrinnsrett og 
ventelønn 

10.4.1 Gjeldende rett 

Oppsigelse, fortrinnsrett og ventelønn 

Tjenestemannsloven § 11 fastsetter en alminnelig 
rett for tjenestemenn til å si opp sin stilling. For
svarspersonelloven § 8 unntar befal med plikt
tjeneste i Forsvaret fra denne retten. Forsvarsper
sonelloven § 8 fastslår at militært tilsatte med 
plikttjeneste i Forsvaret ikke har rettskrav på å få 
si opp sin stilling før plikttjenesten er avtjent. 
Plikttjeneste er pålagt tjeneste som motytelse for 
opplæring og utdanning betalt av Forsvaret. Dette 
utelukker imidlertid ikke at befal med plikt
tjeneste kan søke om å få si opp sin stilling før 
plikttjenesten er avtjent. 

Bestemmelsens andre ledd presiserer at mid
lertidig tilsatte og fast tilsatte til de fyller 35 år, 
eventuelt forlenget til 38 år, etter endt tilsettings
forhold ikke vil ha fortrinnsrett til ny stilling i virk
somheten eller staten for øvrig og heller ikke rett 
til ventelønn etter tjenestemannsloven. 

Overgangsregler for tidligere yrkesbefal 

Ved endringer i forsvarspersonelloven, jf. Prop. 
111 LS (2014–2015) ble det presisert en over
gangsregel hvor tidligere yrkesbefal som er fast 
tilsatt til de fyller 60 år, beholder sitt tilsettingsfor
hold i Forsvaret til de har fylt 60 år, jf. lov 7. august 
2015 nr. 82 om endringer i forsvarspersonelloven 
m.m. Etter overgangsbestemmelsen i forsvarsper
sonelloven § 19 andre ledd kan tidligere yrkesbe
fal tilsatt før 1. januar 2005, kun sies opp etter tje
nestemannsloven § 10 nr. 2 bokstav a. For øvrig 
kan disse ikke sies opp etter andre bestemmelser 
i tjenestemannsloven. 

10.4.2 Høringsnotatet 

Departementet har i høringsforslaget til § 47 fore
slått mindre språklige endringer, blant annet for å 
klargjøre hva som ligger i begrepet plikttjeneste. 
For øvrig er det foreslått å videreføre innholdet i 
forsvarspersonelloven § 8. 

Departementet har i høringsforslaget til § 69 
foreslått å videreføre gjeldende rett med små 
språklige endringer. Overgangsbestemmelsene 
om fast tilsetting til 60 år og særskilt stillingsvern 
for oppsigelse er foreslått regulert i § 69 første 
ledd. Forsvarspersonelloven § 19 andre ledd er 
foreslått videreført i § 69 andre ledd. 

10.4.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknad til § 47: 

«Militært tilsatte tilsettes i grad og forsvars
gren, men disponeres i stilling. Når det i for-
slag til lovtekst er brukt formuleringen «…, 
har ikke rett til å si opp stillingen sin» så 
kunne det forstås slik bestemmelsen omhand
let kun den konkrete stillingen som de var dis
ponert i og ikke tilsettingsforholdet som 
sådan. Ref. også ordlyden i § 54. 

Forsvaret har foreslått at ordlyden i § 47 første 
ledd bør endres til: «Militært tilsatte som er 
pålagt tjeneste som motytelse for opplæring og 
utdanning betalt av Forsvaret, har ikke rett til å si 
opp sitt tilsettingsforhold.» 

Befalets Fellesorganisasjon ønsker i § 47 å vide
reføre begrepet plikttjeneste og gjeldende ordlyd 
i forsvarspersonelloven § 8 første ledd. 

Befalets Fellesorganisasjon foreslår å tilføre i 
§ 69 andre ledd ordlyden: «når tjenestemannen 
på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvar
lig å utføre sin tjeneste. For øvrig kan yrkesbefal 
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tilsatt før 1. januar 2005, ikke sies opp etter 
reglene i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenes
temenn m.m». 

10.4.4 Departementets vurdering 

Oppsigelse, fortrinnsrett og ventelønn 

Departementet er enig med Forsvaret i at begre
pet «stillingen» sin i § 47 første ledd kan skape 
uklarheter med tanke på at militært tilsatte tilset
tes i grad og forsvarsgren og disponeres i stilling. 
Departementet foreslår å endre begrepet «stillin-
gen» til «tilsettingsforhold». 

Departementet har etter høringsrunden 
endret ordlyden i § 47 første ledd. Det er presisert 
at de militært tilsatte som er pålagt slik tjeneste 
som nevnt i bestemmelsen ikke kan si opp sitt til
settingsforhold i Forsvaret i «plikttiden». For å 
tydeliggjøre betydningen av begrepet plikttjeneste 
anser departementet det som hensiktsmessig at 
den foreslåtte ordlyden videreføres. 

Tjenestemannsloven § 13 nr. 6 om rett til vente
lønn ble opphevet 1. mars 2016, jf. Prop. 2 L (2015– 
2016) og Innst. 89 L (2015–2016). Unntaket fra tje
nestemannsloven om at militært tilsatte ikke kan 
kreve ventelønn foreslås derfor ikke videreført. 

Departementet bemerker at høringsforslagets 
§ 47 nå fremgår som § 48. 

Overgangsregler for tidligere yrkesbefal 

Forslaget til § 69 er en videreføring av overgangs
bestemmelsen fastsatt i lov 7. august 2015 nr. 82 
om endringer i forsvarspersonelloven m.m. 
Departementet viderefører høringsforslagets § 69 
og bemerker at den språklige endringen i lovtek
sten ikke innebærer endringer av bestemmelsens 
virkeområde. 

10.5 Utvidet tjenesteplikt for tidligere 
militært tilsatte 

Av vernepliktsloven § 8 fjerde ledd fremgår det at 
i krig eller når krig truer, er befal som på grunn av 

tidligere ansettelse i Forsvaret oppebærer pen
sjon, redusert lønn eller har rett til oppsatt pen
sjon, tjenestepliktige ut over det år de fyller 55 så 
lenge de anses brukbare. Ved innkalling må ingen 
mot sin vilje beordres til tjeneste som etter gjel
dende bestemmelser er tillagt lavere grad enn den 
de innehar eller innehadde ved avgangen, med 
mindre de ved sitt forhold har gjort seg uverdig til 
slik grad eller det foreligger forhold som nevnt i 
vernepliktsloven § 7 første ledd andre punktum. 
Av denne bestemmelsen følger det at ingen kan 
mot sin vilje beordres til tjeneste med lavere grad 
enn den vedkommende er beskikket, tilsatt eller 
utnevnt i, med mindre særlige forhold i krig gjør 
slik beordring nødvendig. 

Departementet foreslo i høringsforslaget at ver
nepliktsloven § 8 fjerde ledd første punktum videre
føres i § 48 første ledd. Dette ble i høringsnotatet 
begrunnet slik: 

«Gjeldende bestemmelse har tung set
ningsoppbygging og inneholder mye informa
sjon. 

Vernepliktsloven § 8 fjerde ledd andre 
punktum er ganske lik vernepliktsloven § 7 før
ste ledd andre punktum. Departementet 
mener at det ikke er nødvendig å ha to bestem
melser som sier det samme. Vernepliktsloven 
§ 7 første ledd andre punktum er videreført i 
forslag til § 28 andre ledd, se kapittel 7.4.12. 
Vernepliktsloven § 8 fjerde ledd andre punk-
tum er ikke nødvendig å videreføre, fordi 
bestemmelsen er ivaretatt i forslag til § 28 
andre ledd. 

I § 48 andre ledd foreslår departementet en 
forskriftshjemmel til å gi bestemmelser om 
utvidelse av tjenesteplikten for tidligere mili
tært tilsatte.» 

Departementet opprettholder høringsforslaget i 
forslaget til § 49. 
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11 Tjeneste i internasjonale operasjoner
 

11.1 Vilkår for tjeneste i internasjonale 
operasjoner 

11.1.1 Gjeldende rett 

Disponering til internasjonale operasjoner 

Militært tilsatte og enkelte kategorier sivile har en 
disponeringsplikt til internasjonale operasjoner 
gjennom forsvarspersonelloven § 11. Dispone
ringsplikten gjelder for alle militært tilsatte, men 
kun for sivilt tilsatte etter ikrafttredelse av loven 1. 
januar 2005, jf. forsvarspersonelloven § 19 første 
ledd. Disponeringsplikten for sivile forutsetter at 
Forsvarsdepartementet har fastsatt bestemte 
kategorier, eller at vedkommende skriftlig har 
akseptert å bli underlagt slik disponering. 

Etter forsvarspersonelloven § 17 bokstav g kan 
det gis forskrift om disponering og vilkår for tjenes
tegjøring for de bestemte kategorier tilsatt sivilt 
personell. Det kan også gis forskrift om den maksi
male tjenestetiden som kan pålegges og om hvor
dan utvelgelse til internasjonale operasjoner skal 
skje, jf. forsvarspersonelloven § 17 bokstav a og b. 

Internasjonale operasjoner er definert i for
svarspersonelloven § 3 tredje ledd jf. punkt 6.2. 

Tjenesteplikt etter kontrakt 

Personer som ikke er underlagt den lovfestede 
disponeringsplikten i forsvarspersonelloven § 11, 
kan i henhold til forsvarspersonelloven § 12 frivil
lig ved skriftlig kontrakt forplikte seg til å gjøre 
tjeneste i en eller flere internasjonale operasjoner. 
Dette kan for eksempel være vernepliktige, og 
personer som ønsker et tidsbegrenset tilsettings
forhold til Forsvaret (engasjement), eller sivile 
som er tilsatt i Forsvaret, men som ikke er omfat
tet av disponeringsadgangen. Av Forsvarsperso
nelloven § 16 andre ledd fremgår det at personell 
som har inngått kontrakt som nevnt i § 12, kan si 
opp kontrakten med tre måneders varsel etter at 
vedkommende er blitt disponert til tjeneste. Det 
fremgår av Ot.prp. nr. 60 (2003–2004) at «dispo
nert til tjeneste menes innkalling til tjeneste». For
svarspersonelloven § 17 bokstav c hjemler at det 
kan gis forskrift om innholdet i slike kontrakter. 

Krav om statsborgerskap 

Forsvarspersonelloven § 14 oppstiller krav om 
norsk statsborgerskap for å kunne tjenestegjøre i 
internasjonale operasjoner. Forsvarsdepartemen
tet kan, under visse betingelser, tillate andre enn 
norske statsborgere, herunder utenlandske 
statsborgere og statsløse, å tjenestegjøre i nor
ske styrker i en internasjonal operasjon på lik 
linje med norske statsborgere. Det er imidlertid 
forutsatt at adgangen bare benyttes unntaksvis. 
Om begrunnelsen for en slik dispensasjons
adgang, vises det i Ot.prp. nr. 60 (2003–2004) og 
St.meld. nr. 46 (1993–94) punkt. 5.3. Der omtales 
blant annet muligheten for å rekruttere personell 
fra andre nasjoner eller utenlandske statsbor
gere bosatt i Norge, herunder særlig medisinsk 
fagpersonell. 

Det fremgår at begrensninger i dispensasjons
adgangen kan følge av folkerettslige regler, for 
eksempel forbudet mot innlemmelse i væpnede 
konflikter av personer som etter folkeretten må 
anses som leiesoldater. Begrensninger kan også 
følge av traktater som Norge har inngått med 
andre stater, for eksempel ved at det i slike avtaler 
legges (gjensidige) restriksjoner på muligheten 
for det ene lands borgere å tjenestegjøre i det 
andre lands væpnede styrker. Utenlandske stats
borgere som tjenestegjør i en norsk styrke, forut
settes normalt å være underlagt norsk militær 
straffe- og disiplinærjurisdiksjon på lik linje med 
norske statsborgere. 

Fritak fra tjeneste 

Personer som er disponert til tjeneste etter for
svarspersonelloven § 11 og personer som har inn
gått kontrakt etter forsvarspersonelloven § 12, kan 
på et hvilket som helst tidspunkt søke om fritak 
fra tjeneste i henhold til forsvarspersonelloven 
§ 16 tredje ledd. Vilkårene for å få innvilget fritak 
er at vektige helsemessige, velferdsmessige eller 
sosiale årsaker foreligger. Nærmere regler både 
om de materielle vilkår og om behandlingen av 
søknader, og om klagebehandling, skal gis i for
skrift, jf. forsvarspersonelloven § 17 d. 
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Hjemsendelse 

Personer som deltar i internasjonale operasjoner 
kan med hjemmel i forsvarspersonelloven § 15 
første ledd sendes hjem fra operasjonsområdet til 
Norge. Hjemsendelse kan skje av ulike grunner, 
både ut fra nasjonale interesser og interesser 
knyttet til den flernasjonale styrken. Som eksem
pler nevnes straffbare og disiplinære forhold, at 
vedkommende av medisinske årsaker erklæres 
tjenesteudyktig, og hjemsendelse grunnet i sik
kerhetsmessige hensyn. 

Forsvarspersonelloven § 15 andre ledd slår 
fast at forvaltningslovens kapittel 4 om saksforbe
redelse ved enkeltvedtak og kapittel 6 om klage 
og omgjøring ikke gjelder ved behandling av 
hjemsendelsessaker. Det helt spesielle ved en 
hjemsendelse, er at vedtaket må gjennomføres 
raskt. Forvaltningslovens regler om saksbehand
lingen ved enkeltvedtak vil kunne hindre en effek
tiv gjennomføring av hjemsendelsen. Forvalt
ningslovens regler om klage og omgjøring passer 
heller ikke fullt ut for hjemsendelsesvedtak. For å 
ivareta den hjemsendtes rettssikkerhet er det eta
blert en egen klagenemnd for hjemsendelses
saker. I tillegg er det gitt forskrift om klage over 
avgjørelser om hjemsending og om virkningene 
av slik klage etter forsvarspersonelloven § 17 bok
stav e. 

Oppsigelse av ordinært tilsettingsforhold 

Forsvarspersonelloven § 16 første ledd regulerer 
muligheten til å si opp sin stilling i en internasjo
nal operasjon når militært tilsatte er disponert til 
tjeneste. Det fremgår av Ot.prp. nr. 60 (2003– 
2004) at med «disponert til tjeneste» menes «inn
kalling til tjeneste». Bestemmelsen erstatter tje
nestemannsloven § 11. 

11.1.2 Høringsnotatet 

Beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner 

Departementet foreslo i høringsforslaget å gjøre 
språklige endringer i bestemmelsen om dispo
nering til tjeneste i internasjonale operasjoner i 
forslaget til § 49. Dette innebærer ingen materi
elle endringer, men skal gjøre språket klarere. 
Det ble blant annet foreslått å erstatte dispone
ring med beordring, jf. forslaget til § 46. 

Bestemmelsen i forsvarspersonelloven § 11 
tredje ledd om at tjenesteplikt etter lov 23. juni 
2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 
går foran plikten til å gjøre tjeneste i internasjo

nale operasjoner, ble foreslått videreført i § 49 
andre ledd, men med små språklige endringer. 

Departementet foreslo å regulere i § 49 tredje 
ledd at departementet fastsetter i forskrift hvilke 
stillingskategorier for sivile som har en plikt til å 
la seg beordre. Det ble videre foreslått at for
skriftshjemmelen i forsvarspersonelloven § 17 
bokstav a, b og g videreføres i § 49 fjerde ledd. 
Det ble foreslått at departementet kan gi forskrift 
om kvalifikasjonskrav, beordring, tjenestevilkår 
og maksimal tjenesteperiode for tjenestegjøring i 
internasjonale operasjoner. 

Tjenesteplikt etter kontrakt 

Departementet foreslo i forslaget til § 50 at perso
ner som ikke kan bli beordret til å gjøre tjeneste i 
internasjonal operasjon, skriftlig kan forplikte seg 
til tjeneste. Disponering ble foreslått endret til 
beordring i samsvar med forslaget til § 46. Depar
tementet foreslo videre at bestemmelsen i for
svarspersonelloven § 16 andre ledd om oppsigelse 
av slike kontrakter videreføres i § 50 andre ledd. 
Hjemmelen for departementet til å gi forskrift om 
innholdet i kontraktene i forsvarspersonelloven 
§ 17 bokstav c, foreslo departementet videreført i 
§ 50 tredje ledd. 

Krav om statsborgerskap 

Departementet foreslo at forsvarspersonelloven 
§ 14 videreføres i forslaget til § 51 med språklige 
endringer. Det ble foreslått å erstatte «den tjenes
tegjørende» med «personer som gjør tjeneste i en 
internasjonal operasjon». I andre ledd ble det fore
slått å erstatte «fremmed stat» med «de landene 
som de utenlandske statsborgerne er borgere av», 
samt at setningsoppbyggingen ble foreslått endret 
for å forenkle forståelsen av bestemmelsens inn-
hold. Endringene innebærer ingen materielle 
endringer. 

Fritak fra tjeneste 

Departementet foreslo at forsvarspersonelloven 
§ 16 tredje ledd videreføres i § 52. Bakgrunnen er 
at reglene om fritak tematisk handler om noe 
annet enn oppsigelse fra ordinær tjeneste. Disse 
er behandlet i samme bestemmelse i dagens lov. I 
tillegg er det gjort språklige endringer for å klar
gjøre innholdet i bestemmelsen. Departementet 
foreslo å videreføre forsvarspersonelloven § 17 
bokstav d i § 52 andre ledd, men at myndigheten 
til å fastsette forskrifter delegeres av Kongen til 
departementet. 
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Hjemsending 

Departementet foreslo å videreføre forsvarsperso
nelloven § 15 første ledd i § 53 med språklige 
endringer som gjør bestemmelsen klarere. Depar
tementet foreslo at «hjemsendelse» endres til 
«hjemsending». Som nytt andre ledd foreslo 
departementet å ta inn forskriftshjemmelen i for
svarspersonelloven § 17 bokstav e. Departemen
tet foreslo å delegere kompetansen til å gi forskrift 
til departementet. 

Oppsigelse av ordinært tilsettingsforhold 

Departementet foreslo å videreføre forsvarsperso
nelloven § 16 første ledd i § 54. og begrepet «dis
ponering» endres til «beordring». For å forenkle 
språket foreslo departementet en ny setningsopp
bygging i § 54. 

11.1.3 Høringsinstansenes syn 

Befalets Fellesorganisasjon bemerket til hørings
forslagets § 49 at det som i medhold av bestem
melsens fjerde ledd kan fastsettes i forskrift, også 
er regulert i Forsvarets personellhåndbok Del B, 
vedlegg E. 

Forsvaret har følgende merknad til § 50: 

«Etter § 50 (2) kan de som har inngått kontrakt 
om tjeneste i internasjonale operasjoner si opp 
kontrakten med tre måneders oppsigelsesfrist. 
Bestemmelsen er ment å videreføre Forsvars
personelloven § 16 andre ledd. Etter fpl. § 16 
andre ledd kan imidlertid personell som har 
inngått kontrakt si den opp med tre måneders 
varsel etter at vedkommende er blitt disponert 
til tjeneste. Presiseringen «etter at vedkom
mende er blitt disponert til tjeneste» er ikke 
videreført i den nye bestemmelsen. Grunnen 
til dette er ikke beskrevet i høringsnotatet. 
Dette vil kunne medføre en dårligere utnyt
telse/tilgjengelighet på personell som har inn
gått kontrakt om tjeneste i internasjonale ope
rasjoner.» 

11.1.4 Departementets vurdering 

Beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner 

Det har ikke kommet inn høringsinnspill som går 
imot forslaget til § 49. Når det gjelder Befalets 
Fellesorganisasjons innspill til § 49 fjerde ledd, 
bemerker departementet at bestemmelser som 
gjelder utøvelse av offentlig myndighet og som er 

bestemmende for rettigheter og plikter for et ube
stemt antall personer, skal fastsettes i forskrift. 
Departementet opprettholder høringsforslaget, 
men bemerker at høringsforslagets § 49 nå frem
går som forslaget til § 50. 

Tjenesteplikt etter kontrakt 

Departementet har i etterkant av høringen, kom
met til at bestemmelsen om disponering i med-
hold av kontrakt i forsvarspersonelloven § 12 og 
krav om statsborgerskap i forsvarspersonelloven 
§ 14, som ble foreslått videreført i henholdsvis 
§§ 50 og 51, bør slås sammen til en paragraf. 
Departementet mener at bestemmelsene naturlig 
hører sammen og at en sammenslåing vil bidra til 
å forenkle loven. Departementet foreslår derfor at 
bestemmelsene samles i § 51 med noen språklige 
endringer. Departementet har i etterkant av hørin
gen, kommet til at det likevel bør fremgå at de 
som kan inngå kontrakt om tjeneste i en interna
sjonal operasjon, er de som ikke kan beordres til 
tjeneste etter § 50. Det tas derfor inn en henvis
ning til § 50 i § 51 første ledd. 

Departementet foreslo i høringen å videreføre 
forsvarspersonelloven § 16 andre ledd om oppsi
gelse av kontrakt i forslaget til § 50 andre ledd, 
med noen språklige endringer. Etter forsvarsper
sonelloven § 16 andre ledd kan kontrakt om tje
neste sies opp med tre måneders varsel etter at 
vedkommende er «blitt disponert til tjeneste». 
Presiseringen om at kontrakten kan sies opp først 
etter at vedkommende «er blitt disponert til tje
neste», ble ikke videreført i høringsforslaget § 50 
andre ledd. Høringsforslaget åpnet dermed for at 
kontrakt om tjeneste kan sies opp med tre måne
ders oppsigelsestid når som helst etter inngåelse. 
Departementet er enig med Forsvaret om at dette 
kan resultere i at Forsvaret i noen tilfeller kan få 
manglende tilgjengelighet på personell til interna
sjonale operasjoner. Dette gjelder særlig der For
svaret på kort varsel trenger personell til å gjøre 
tjeneste i en internasjonal operasjon. Etter depar
tementets vurdering bør derfor presiseringen i 
forsvarspersonelloven § 16 andre ledd, videre
føres i § 51 andre ledd. Departementet foreslår 
derfor å endre ordlyden i § 51 andre ledd til «de 
som har inngått kontrakt om tjeneste i internasjo
nale operasjoner, kan si opp kontrakten med tre 
måneders oppsigelsesfrist etter at vedkommende 
er beordret til tjeneste.» Dette innebærer en vide
reføring av gjeldende rett. 

Videre mener departementet at det bør tyde
liggjøres at departementet kan bestemme at uten
landske statsborgere «kan inngå kontrakt» om tje
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neste for Forsvaret i en internasjonal operasjon. 
Departementet foreslår derfor å endre ordlyden 
fra «kan gjøre tjeneste for Forsvaret» til «kan 
inngå kontrakt om tjeneste for Forsvaret» i § 51 
tredje ledd. Departementet fremmer forslag til 
§ 51 med de endringer som fremgår ovenfor. 

Fritak for tjeneste i internasjonale operasjoner 

Det har ikke kommet høringsinnspill til § 52. Etter 
departementets vurdering er det tilstrekkelig at 
ordlyden tilsier at personer som er beordret til tje
neste i internasjonal operasjon, kan søke om fri
tak. Departementet foreslår derfor å fjerne begre
pet «å gjøre» tjeneste i første ledd. Dette inne
bærer ingen materielle endringer. Departementet 
fremmer forslag til § 52 med de endringer som føl
ger ovenfor. 

Hjemsending og oppsigelse 

Departementet har i etterkant av høringen vurdert 
at unntaket fra forvaltningsloven kapittel IV og VI i 
§ 53 første ledd, bør flyttes til den generelle bestem
melsen om forholdet til forvaltningsloven i § 65. 
Departementet bemerker at unntaket fra forvalt
ningsloven i saker om hjemsendelse er en viderefø
ring av gjeldende rett. Departementet fremmer for-
slag til § 53 med endringen som fremgår ovenfor. 

Departementet mener imidlertid at det bør 
gjøres mindre språklige endringer i høringsforsla
get til § 54. Dette medfører ingen materielle 
endringer. Det foreslås å fjerne begrepet «å gjøre» 
tjeneste i første ledd. Departementet fremmer for-
slag til § 54 med de endringer som fremgår oven-
for. 

11.2 Rett til oppfølging 

11.2.1 Gjeldende rett 

Personer som tjenestegjør, eller har tjeneste
gjort, i en internasjonal operasjon har etter for
svarspersonelloven § 12 a rett til psykiatrisk og 
psykologisk oppfølging i ett år etter endt tje
neste. Forsvaret pålegges således en plikt til å 
tilby slik oppfølging ved behov. I den grad 
behandlingsperspektivet går ut over dette året 
skal Forsvaret tilrettelegge for overgang til det 
sivile helsevesenet på en for personellet betryg
gende måte. I tillegg til psykiatrisk og psykolo
gisk oppfølging plikter Forsvaret å tilby også 
annen oppfølging i den grad dette er rimelig. I 
forarbeidene kommer det frem at oppfølgings
ansvaret etter omstendighetene kan omfatte alt 

fra helsemessig oppfølging til veiledning innen 
offentlige tjenester, studieveiledning, utdan
ningstilbud mv. Dette ansvaret må ses i sammen
heng med ansvaret etter forskrift av 10. desem
ber 2004 nr. 1643 om tjenestegjøring i internasjo
nale operasjoner § 31. Ansvaret etter § 12 a går 
lenger enn ansvaret etter forskriften. Det er for
skriften som gjelder når det er gått ett år etter 
deltakelse i en internasjonal operasjon. 

11.2.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget at for
målsbestemmelsen i forsvarspersonelloven § 1 
andre ledd flyttes til § 55 første ledd. Forsvarsper
sonelloven § 12 a første og andre ledd ble foreslått 
videreført som nytt andre og tredje ledd med 
språklige endringer av ordlyden for å tydeliggjøre 
innholdet i bestemmelsen. Forskriftshjemmelen i 
forsvarspersonelloven § 12 a tredje ledd blir § 55 
fjerde ledd og det ble foreslått språklige endringer 
for å oppnå en ensartet formulering av forskrifts
hjemler i loven. 

11.2.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret uttaler følgende: 

«§ 55 regulerer Forsvarets ansvar overfor per
soner som deltar i internasjonale operasjoner, 
og deres pårørende. I § 56 reguleres statens 
erstatningsansvar overfor sivilt og militært til
satte som følge av tjeneste i internasjonale ope
rasjoner. Angående forskjellen i begrepsbru
ken. Skal begrepet «personer som deltar i inter
nasjonale operasjoner» i § 55 forstås 
annerledes en «sivilt eller militært tilsatte» i 
§ 56? Dersom differensieringen ikke er tilsiktet 
bør det vurderes å benytte samme begrep i 
begge bestemmelsene for å unngå uklarheter 
og tolkningstvil. […] 

Lovforslaget § 55 er en videreføring og sam
ling av enkelte bestemmelser fra forsvarsper
sonelloven. Det fremgår av bestemmelsens 
andre ledd andre setning at slik rett til oppføl
ging gjelder i ett år etter endt tjeneste. FST 
viser til bl.a. Ot.prp. nr. 67 (2007–2008) hvor 
tidsangivelsen – og begrensningen er nær
mere omtalt. Behovet for psykiatrisk og psyko
logisk oppfølging vil først kunne materialisere 
seg på et noe senere tidspunkt enn etter endt 
tjeneste. Selv om Forsvaret også har et ansvar 
for å sørge for at den enkelte får en god over-
gang til helse – og omsorgssektoren, vil formå
let med at det er Forsvaret som står for oppføl
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gingen den første tiden best kunne ivaretas ved 
at tilbudet om ett års oppfølging ikke begren
ses til å gjelde fra etter endt tjeneste. 

Forslaget til ny § 55 første ledd omhandler 
personer som deltar i internasjonale operasjo
ner. Begrepet «delta» er ikke definert. Hva 
innebærer det å delta i en internasjonal opera
sjon – er det noe annet enn å gjøre tjeneste? 
Siden dette ikke er definert, kan man risikere 
at også personell i støttefunksjoner som reiser 
til operasjonsområdet for en internasjonal ope
rasjon, vil bli omfattet av retten til oppfølging. 
Denne typen personell er i dag på tjenestereise, 
for eksempel som teknisk støtte, støtte fra SMT 
etc. FST mener derfor at dette begrepet må 
byttes ut med «gjør eller har gjort tjeneste i», jf. 
andre ledd.» 

Forsvarsbygg uttaler følgende: 

«§ 55 anfører at det kun er Forsvaret som har 
et særlig ansvar for at personell som deltar i 
internasjonale operasjoner, og deres pårø
rende blir godt ivaretatt før, under og etter 
endt tjeneste. 

Forsvarsbygg har gjennom flere år hatt 
ansatte ute i internasjonale operasjoner på opp-
drag bl.a. fra FD og har derfor valgt i tråd med 
regjeringens stortingsmelding nr. 34 og de 
oppfølgings tiltak som er listet i regjeringens 
handlingsplan/oppfølgingsplan «I tjeneste for 
Norge», å følge opp personell etter internasjo
nale operasjoner etter de samme retningslinjer 
som Forsvaret for øvrig og med støtte fra AFA-
land og Forsvarsstaben/veteranavdelingen. 

Ved å ha de samme krav til oppfølging, vil 
det sikre kvaliteten, samt at det også vil kunne 
sikre at ansatte som omhandles av §§ 49, 4-1 og 
50, som gir forsvarsdepartementet rom for at 
sivile (tilsatt etter 1.januar 2005) også kan bli 
beordret til internasjonale operasjoner, får den 
samme oppfølging. 

[…] 
Forsvarsbygg mener derfor at regjeringens 

stortingsmelding nr. 34 er sektorovergripende 
og § 55 derfor bør endres til også å gjelde For
svarsdepartementet med underliggende etater, 
og oppfølgingen må til enhver tid følge arbeids
giveransvaret, samt oppfølgingsprogrammet 
tillagt AFA.» 

11.2.4 Departementets vurdering 

Departementet har merket seg Forsvarets inn-
spill vedrørende forskjellen i begrepsbruken i 

høringsforslaget §§ 55 og 56. Departementet er 
enig med Forsvaret i at det bør benyttes samme 
begrep i begge bestemmelsene for å unngå 
uklarheter og tvil om hvordan loven skal forstås. 
Med bakgrunn i dette mener departementet at 
første ledd i §§ 55 og 56 bør endres til «de som 
gjør tjeneste i internasjonale operasjoner». 
Departementet mener med dette personer som 
gjør tjeneste i en internasjonal operasjon som en 
del av det internasjonale oppdraget. Dette vil 
omfatte personer som kan beordres til tjeneste 
etter § 50 og personer som har inngått kontrakt 
om tjeneste etter § 51. 

Forsvaret har kommet med innspill om at opp
følgingsansvar etter § 55 bedre kan ivaretas der
som ansvaret ikke begrenses til å gjelde ett år 
etter endt tjeneste. Departementet viser til at 
begrensningen om at oppfølgingsansvaret gjelder 
i ett år etter endt tjeneste er en videreføring av 
gjeldende rett. Det vil dermed innebære en mate
riell endring dersom ansvaret skal utvides til å 
gjelde lenger enn ett år etter endt tjeneste. Depar
tementet opprettholder derfor høringsforslaget 
om at retten til oppfølging begrenses til ett år etter 
endt tjeneste i § 55. 

Forsvarsbygg har kommet med innspill til opp
følgingsansvaret i høringsforslaget § 55. Departe
mentet viser til at høringsforslaget viderefører for
svarspersonelloven § 12 a. Etter § 55 har Forsva
ret en plikt til å tilby oppfølging i ett år etter endt 
tjeneste, til alle som gjør eller har gjort tjeneste i 
en internasjonal operasjon, dersom vedkom
mende har behov for slik oppfølging. Dette kan 
være psykiatrisk eller psykologisk oppfølging, 
eller andre former for oppfølging. Forsvarets opp
følgingsansvar etter § 55 vil i tillegg til å gjelde 
personer som kan beordres til tjeneste i en inter
nasjonal operasjon etter § 50, også gjelde for per
soner som har inngått kontrakt om tjeneste etter 
§ 51. Alt personell som har gjort tjeneste i en inter
nasjonal operasjon har dermed en rett til oppføl
ging fra Forsvaret. Andre underliggende etater vil 
ha et alminnelig oppfølgingsansvar som arbeids
giver. Departementet forutsetter at andre etater i 
sektoren legger til rette for at personellet kan 
følge oppfølgingen Forsvaret tilbyr. Etter departe
mentets vurdering er oppfølgingsansvaret etter 
§ 55 tilstrekkelig, fordi det gir alt personell som 
har gjort tjeneste i en internasjonal operasjon, en 
rett til oppfølging fra Forsvaret i ett år etter endt 
tjeneste. Etter departementets vurdering er det 
derfor ikke nødvendig at andre underliggende 
etater pålegges et tilsvarende ansvar. 

Departementet har ikke videreført overgangs
bestemmelsen i forsvarspersonelloven § 19 tredje 
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ledd om at oppfølgingsansvaret gjelder fra forsvar
spersonelloven § 12 a trådte i kraft i høringsforsla
get § 55. Bakgrunnen for dette er at oppfølgings
ansvaret er begrenset til å gjelde i ett år etter endt 
tjeneste, slik at oppfølgingsansvaret uansett ikke 
vil gjelde de som har tjenestegjort før 2010. Etter 
departementets vurdering er det derfor ikke nød
vendig å videreføre overgangsbestemmelsen i 
§ 55. Departementet fremmer forslag til § 55 med 
de endringer som fremgår ovenfor. 

11.3 Erstatning ved personskade og 
billighetserstatning 

11.3.1 Gjeldende rett 

Objektivt erstatningsansvar ved personskade 

Forsvarspersonelloven § 12 b fastsetter et objek
tivt erstatningsansvar ved personskade i interna
sjonale operasjoner. Dette innebærer at sivilt per
sonell, militært tilsatte eller vernepliktige som tje
nestegjør i en internasjonal operasjon og som 
pådrar seg en skade eller sykdom, herunder psy
kiske belastningsskader, uavhengig av skyld skal 
få erstattet sitt tap. Bestemmelsen gjelder skader 
eller sykdom som pådras under tjeneste i en inter
nasjonal operasjon etter 1. januar 2010, jf. forsvar
spersonelloven § 19 tredje ledd. Ansvarsbestem
melsen i første ledd er det prinsipale ansvars
grunnlaget for den personkretsen bestemmelsen 
omfatter. 

Bestemmelsen innebærer at staten ved For
svarsdepartementet har et objektivt erstatnings
ansvar ved personskade i internasjonale opera
sjoner, dvs. at det ikke må påvises skyldansvar ved 
skader. 

Med å erstatte tap vises det til yrkesskade
forsikringsloven § 12. Ansvaret gjelder tap som 
ikke kompenseres gjennom de alminnelige støtte
ordninger, se yrkesskadeforsikringsloven § 13 før
ste ledd, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 tredje 
ledd. 

Når det gjelder krav til årsakssammenheng, er 
det tilstrekkelig at skadelidte sannsynliggjør at 
skaden vedkommende har pådratt seg har opp
stått som en følge av at sivilt eller militært perso
nell tjenestegjør i en internasjonal operasjon. Det 
er ikke nødvendig å kunne sannsynliggjøre at ska-
den skyldes en eller flere bestemte enkelthendel
ser, eller en konkret belastning. Det er tilstrekke
lig å knytte årsakssammenhengen til tjenesten 
som sådan. 

Staten hefter ikke på annet grunnlag for skade 
eller sykdom, herunder psykiske belastnings

skader, som etter sin art faller inn under denne 
bestemmelsen. Med dette mener departementet 
annet lovfestet eller ulovfestet ansvarsgrunnlag 
innenfor erstatningsretten. Departementet kan gi 
forskrifter om ordningens innhold og gjennom
føring, herunder regler om utmåling av erstat
ningen i medhold av § 12 b fjerde ledd. 

Billighetserstatning 

Med virkning fra 1. januar 2005 ble det innført en 
forskrift 2. desember 2004 nr. 1563 om billighet
serstatning for psykiske belastningsskader som 
følge av deltakelse i internasjonale operasjoner 
mv. Forskriften er hjemlet i forsvarspersonelloven 
§ 12 c. Det må foreligge årsakssammenheng mel
lom tjenesten og den psykiske belastningsskaden, 
men det stilles ikke strenge krav til dokumenta
sjon. 

11.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo at det objektive erstat
ningsansvaret for personskade internasjonale ope
rasjoner i forsvarspersonelloven § 12 b viderefø
res med noen språklige endringer i § 56. Begrepet 
«uavhengig av skyld» ble foreslått endret til «sta-
ten skal erstatte tap». Dette innebærer ingen 
materielle endringer. Det ble også foreslått at 
begrepet «hefter ikke på annet grunnlag» erstat
tes med «kan ikke få ytterligere erstatning fra sta
ten på annet grunnlag». Det ble foreslått mindre 
språklige endringer i § 56 tredje og fjerde ledd. 
Overgangsbestemmelsen i forsvarpersonelloven 
§ 19 tredje ledd andre punktum foreslo departe
mentet å ta inn i § 56 første ledd. 

Departementet foreslo å videreføre forsvarsper
sonelloven § 12 c i forslaget til § 57. Begrepet «bil
lighetserstatning» ble foreslått endret til «rettferds
vederlag» for å bruke samme begrep på ordningen 
som lignende ordninger i staten. Det ble videre 
foreslått en språklig forenkling ved at «erstatnings
utbetalinger på annet grunnlag» endres til «andre 
erstatningsutbetalinger fra staten». 

11.3.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret uttaler følgende: 

«§ 56 første ledd nevner ikke erstatningsansvar 
overfor vernepliktige som deltar i internasjo
nale operasjoner. I høringsnotatet punkt 7.7.8 
står det at erstatningsansvaret etter forsvars
personelloven også gjelder overfor verneplik
tige. […] 
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I forslag til ny § 56 fremgår at retten til 
erstatning kun gjelder for militært tilsatte. Dvs. 
ikke de som ikke kan beordres og som tegner 
egen kontrakt (ny § 50). Dette kan ikke med
føre riktighet, og FD bes vurdere å endre 
begrepet «militært tilsatte» til «personer». 
Eventuelt bør «personell-begrepet» benyttes 
som samlebegrep om alle kategorier som tje
nestegjør i internasjonale operasjoner.» 

Tillitsmannsordningen i Forsvaret uttaler følgende: 

«Høringsforslaget sier innledningsvis i punkt 
7.7.8 at erstatningsansvaret også gjelder verne
pliktige (tjenestepliktige). I lovteksten er imid
lertid formuleringen «sivilt eller militært til
satte» brukt i første ledd. Dette må endres til 
«personer» eller evt. må «tjenestepliktige som 
ikke er tilsatt» inkluderes. Vi har nylige eksem
pler på førstegangstjenestegjørende som har 
deltatt i internasjonale operasjoner. Disse må 
selvsagt ha samme erstatningsrettigheter som 
annet personell.» 

Befalets Fellesorganisasjon mener at ordlyden i for
svarspersonelloven § 12 b første ledd: «Staten skal 
uavhengig av skyld erstatte tap osv.», bør tas inn. 

Statens pensjonskasse uttaler følgende: 

«Forsvarspersonelloven § 12 b er foreslått vide
reført i forsvarsloven § 56 uten materielle 
endringer. 

Det er per i dag ikke klageadgang til For
svarsdepartementet over Statens pensjons
kasse sine avgjørelser om erstatning etter 
bestemmelsen. Det har Forsvarsdepartemen
tet skrevet til Statens pensjonskasse i brev av 
30. juni 2015. Dette innebærer at skadelidte må 
bringe saken inn for domstolen dersom ved
kommende ønsker å overprøve avgjørelsen 
etter forsvarpersonelloven § 12 b. 

Forsvarsloven § 56 er plassert i kapittel 6. I 
henhold til § 65 er det kun behandling av saker 
etter kapittel 2 og 3 som er unntatt fra bestem
melsene i forvaltningslovens kapittel IV og VI. 
Dette innebærer at avgjørelser etter § 56 vil 
være forvaltningsvedtak. Det vil på bakgrunn 
av dette være klagerett over avgjørelsene til 
Forsvarsdepartementet. Statens pensjons
kasse stiller spørsmål ved om det nå likevel 
åpnes for at det blir en klageadgang. 

Forsvarspersonelloven har ingen bestem
melser om foreldelse av krav etter lovens § 12 

b. Konsekvensen av dette er at de alminnelige 
foreldelsesregler gjelder. Dette kan skape van
skelige diskusjoner omkring spørsmålet om 
kunnskap om rettigheter. 

En særskilt foreldelsesregel vil ha en 
påskyndelseseffekt og gi de skadelidte et inci
tament til å sende inn et erstatningskrav. Dette 
vil kunne innebære at sakene kommer raskere 
gjennom systemet. Det er også fordelaktig når 
saksbehandlingen skjer mest mulig tidsnært i 
forhold til den aktuelle tjenesten. 

Rent administrativt vil det være enklere å 
forholde seg til en konkret foreldelsesregel. 

Forsvarsdepartementet ønsket i 2008 
høringsinstansenes syn på hvorvidt det burde 
inntas en særskilt bestemmelse eller ingen 
bestemmelse om foreldelse av krav som følge 
av psykiske belastningsskader. 

I vår høringsuttalelse datert 8. september 
2008 var vi positive til en slik bestemmelse. 

På bakgrunn av det ovennevnte anbefaler 
Statens pensjonskasse at det inntas en særskilt 
bestemmelse om foreldelse for krav etter for
svarsloven § 56.» 

Statens pensjonskasse uttaler følgende om forslaget 
til § 57: 

«Ordningen er ikke lovfestet, og det er ingen 
som har krav på rettferdsvederlag. Ordningen 
er utviklet gjennom praksis fra Stortingets 
utvalg for rettferdsvederlag. Sakene avgjøres 
etter en individuell vurdering av om det er 
rimelig å tilkjenne vederlag. 

Det fremgår av billighetsforskriften at vilkå
ret for erstatning er at man er påført en psykisk 
belastningsskade som følge av tjenestegjøring 
i en internasjonal operasjon. I tillegg må den 
psykiske belastningsskaden medføre en varig 
medisinsk invaliditet tilsvarende 15 prosent 
eller mer, jf. forskriften § 3. 

Retten til erstatning etter ovennevnte for
skrift er lovfestet. Videre avgjøres en søknad 
om billighetserstatning ut ifra en vurdering av 
om vilkåret i forskriften § 3 er oppfylt. Det er 
ikke til hinder for erstatning at forholdet ikke 
er foreldet etter øvrige bestemmelser slik som 
kompensasjonsforskriften. 

Slik det fremgår er ordningen med rett
ferdsvederlag på sentrale punkter annerledes 
enn erstatning etter billighetsforskriften. På 
bakgrunn av det ovennevnte mener vi at beteg
nelsen «billighetserstatning» bør beholdes.» 
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11.3.4 Departementets vurdering 

Erstatning ved personskade 

Forsvaret påpeker at høringsforslagets § 56 første 
ledd ikke omfatter vernepliktige som gjør tjeneste 
i en internasjonal operasjon eller personer som 
har inngått kontrakt om tjeneste i en internasjonal 
operasjon. Tillitsmannsorganisasjonen for Forsva
ret har kommet med innspill om at ordlyden i § 56 
ikke omfatter personer som under førstegangs
tjeneste deltar i internasjonale operasjoner. Depar
tementet understreker at de som er inne til første
gangstjeneste ikke kan beordres til tjeneste i en 
internasjonal operasjon. Dette personellet kan 
imidlertid inngå kontrakt om tjeneste i en interna
sjonal operasjon i medhold av § 51. Departemen
tet viser i den forbindelse til det som fremgår 
ovenfor vedrørende forslaget til endring av §§ 55 
og 56 første ledd til «de som gjør tjeneste i interna
sjonale operasjoner». Dette vil også omfatte de 
som har inngått kontrakt om tjeneste i en interna
sjonal operasjon i medhold av § 51. 

Departementet er ikke enig med Befalets 
Fellesorganisasjon i at ordlyden «uavhengig av 
skyld» i forsvarspersonelloven § 12 b første ledd 
bør videreføres i § 56. Etter departementets vur
dering er ordlyden som ble foreslått i høringsfor
slaget tydeligere og i samsvar med andre lovfes
tede regler om objektivt erstatningsansvar. 

Statens pensjonskasse har i sin høringsuttalelse, 
stilt spørsmål ved om forsvarsloven § 56 åpner for 
at det skal være klageadgang til Forsvarsdeparte
mentet over avgjørelser om erstatning etter for
svarsloven § 56. Bestemmelsen i § 56 er ment å 
videreføre forsvarspersonelloven § 12 b uten 
materielle endringer. Etter departementets vurde
ring vil avgjørelser om erstatning etter § 56, i lik
het med avgjørelser om erstatning etter forsvars
personelloven § 12 b, være avgjørelser av privat
rettslig karakter. Forvaltningsloven kapittel IV og 
VI gjelder dermed ikke, og det vil ikke være kla
geadgang til departementet over avgjørelser om 
erstatning etter § 56. Departementet har imidler
tid merket seg innspillet til Statens pensjonskasse, 
og ser behovet for at det klargjøres i loven at det 
ikke skal være klageadgang. Etter departemen
tets vurdering bør det derfor inntas en presisering 
i § 56 første ledd at avgjørelsene ikke kan påkla
ges. Departementet mener videre at unntaket 
også bør fremgå av § 65 som regulerer forholdet 
til forvaltningsloven. 

Statens pensjonskasse har videre kommet med 
innspill om at de mener det bør tas inn en særskilt 
bestemmelse om foreldelse i forsvarsloven § 56. 
Departementet mener at en særskilt regel om for

eldelse i § 56 vil være en materiell endring som fal
ler utenfor arbeidets mandat. Departementet fore
slår derfor ingen endring i § 56 når det gjelder for
eldelse, og det vil være de alminnelige foreldelses
reglene som kommer til anvendelse. 

Departementet har i etterkant av høringen 
kommet til at det bør gjøres mindre endringer i 
forskriftshjemmelen i § 56 fjerde ledd. I hørings
forslaget ble det foreslått at departementet kunne 
gi forskrift om hva erstatningsordningen skal 
inneholde og hvordan den skal gjennomføres, og 
om hvordan erstatningen skal beregnes. Departe
mentet foreslår å endre ordlyden i fjerde ledd til at 
«departementet kan gi forskrift om utmåling og 
utbetaling.» Departementet fremmer forslag til 
§ 56 med de endringer som fremgår ovenfor. 

Billighetserstatning 

Som det fremgår ovenfor foreslo departementet å 
endre begrepet «billighetserstatning» i forsvars
personelloven § 12 c til «rettferdsvederlag» i for
slaget til § 57 for å bruke samme begrep som på 
andre lignende ordninger i staten. Departementet 
har imidlertid merket seg innspillet fra Statens 
pensjonskasse. Departementet er enig med Statens 
pensjonskasse i at erstatning etter denne forskrif
ten om billighetsforskriften på flere punkter er 
annerledes enn ordningen med rettferdsvederlag 
fra staten. Departementet har derfor kommet til at 
det ikke vil være hensiktsmessig å endre begrepet 
på ordningen. Departementet mener derfor at 
begrepet «billighetserstatning» bør videreføres i 
§ 57. Departementet fremmer forslag til § 57 med 
endringen som fremgår ovenfor. 

11.4 Forholdet til arbeidsmiljøloven og 
tjenestemannsloven i interna
sjonale operasjoner 

Forsvarspersonelloven § 13 regulerer forholdet til 
arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Under 
tjenestegjøring i internasjonale operasjoner gjel
der verken arbeidsmiljøloven eller tjenestemanns
loven §§ 2, 4, 5 og 11. I medhold av forsvarsperso
nelloven § 17 bokstav f kan det gis forskrift om 
arbeidsmiljøet til de norske styrkene som tjeneste
gjør i internasjonale operasjoner. 

Departementet foreslo i høringsforslaget å 
videreføre forsvarspersonelloven § 13 første og 
andre ledd i forslaget til § 58 første ledd med noen 
språklige endringer. Departementet foreslo 
videre å flytte forskriftshjemmelen i forsvarsper
sonelloven § 17 bokstav f til § 58 andre ledd. 
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Departementet foreslo å delegere kompetansen til 
å gi bestemmelser i forskrift til departementet. 

Befalets Fellesorganisasjon mener at det i 
høringsforslagets § 58 bør tilføyes at intensjonen 
er å overholde arbeidsmiljøloven. 

Departementet bemerker at § 58 slår fast at 
arbeidsmiljøloven ikke gjelder under tjeneste i 
internasjonale operasjoner. Dette er en videre
føring av forsvarspersonelloven § 13 og medfører 
ingen materiell endring. Utøvelse av helse, miljø 
og sikkerhet under operativ virksomhet i Forsva

ret ivaretas av et eget direktiv fastsatt av forsvars
sjefen. Direktivet er ment å være en støtte for mili
tære sjefers arbeid for at et trygt arbeidsmiljø skal 
ivaretas også utenfor arbeidsmiljølovens virkeom
råde. De vurderinger som skal utføres i henhold 
til direktivet er ment å bedre sikkerheten til norsk 
personell og samtidig optimalisere deres opera
tive evne, og gjelder både under planlegging og 
ledelse av militære operasjoner. 

Departementet opprettholder høringsforslaget 
til § 58. 
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12 Fellesbestemmelser
 

12.1 Vandelskontroll 

12.1.1 Gjeldende rett 

Bestemmelser om å innhente politiattest og van
delsvurdering finnes i vernepliktsloven § 46 a, hei
mevernloven § 29 andre ledd og forsvarspersonel
loven § 15 a. Bestemmelsene kom inn i lovene i 
forbindelse med opphevelse av strafferegisterlo
ven og strafferegistreringsforskriften, jf. Prop. 114 
L (2012–2013). Bestemmelsene er en videreføring 
av tidligere bestemmelser i strafferegistrerings
forskriften § 12 første ledd nr. 4 bokstav i og j og 
§§ 6 b og 9 a, blant annet reglene om politiets utle
veringsplikt i påtaleinstruksen § 5-8 første ledd. 

Vernepliktsloven § 46 a hjemler de militære 
myndigheters rett til å begjære vandelsvurdering 
etter reglene i politiregisterloven § 45. Bestem
melsen omhandler personer som tilhører rikets 
krigsmakt og personer som ennå ikke er utskre
vet til bruk for utskrivning, rulleføring, innkalling 
og behandling av fritakssaker etter militærnekter
loven. Ved behandling av fritakssak etter militær
nekterloven kan slik begjæring også fremsettes av 
siviltjenesten. 

Forsvarspersonelloven § 15 a hjemler en tilsva
rende rett til vandelsvurdering av personer som 
tilhører rikets krigsmakt eller som er i sivil tje
neste i Forsvaret. Vandelsvurdering kan innhen
tes dersom opplysningene kan ha betydning for 
avgjørelsen av om det skal reageres mot en per
son med disiplinær refselse eller påtale. Forsvaret 
kan også innhente vandelsvurdering når det er 
særlig viktig på grunn av den tjenesten Forsvaret 
pålegger en person eller vurderer å pålegge ved
kommende. Forsvaret kan i første ledd kreve 
fremlagt uttømmende politiattest i forbindelse 
med uttak til internasjonale operasjoner. 

Etter heimevernloven § 29 andre ledd, kan de 
lokale heimevernsnemndene kreve fremlagt 
uttømmende politiattest i forbindelse med opptak 
av frivillige til Heimevernet. 

Politiregisterloven inneholder de overord
nede og generelle reglene om vandelskontroll, 
blant annet når og hvordan vandelskontroll kan 
gjennomføres, hva slags politiattester som finnes 

og hvilke opplysninger som kan anmerkes. De 
konkrete hjemlene for vandelskontroll er nedfelt i 
spesiallovgivningen. 

Vandelskontroll kan bare foretas når den har 
hjemmel i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov, 
jf. politiregisterloven § 36. Vandelskontroll er 
bruk av opplysninger for å vurdere om en person 
er egnet til en bestemt stilling, virksomhet, aktivi
tet eller annen funksjon, jf. politiregisterloven § 2 
nr. 12. Vandelskontroll kan foretas i form av utste
delse av politiattest, straffeattest eller gjennom 
vandelsvurdering. Politiattest inneholder opplys
ninger fra politiets registre. Hvilke opplysninger 
som fremgår av de ulike politiattestene fremgår av 
politiregisterloven og politiregisterforskriften. En 
uttømmende politiattest inneholder opplysninger 
om alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner 
og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregis
teret som følge av lovbrudd. En utvidet politiattest 
kan i tillegg inneholde opplysninger om verse
rende saker, hvis dette følger av lov eller forskrift. 
En vandelsvurdering kan utleveres til en mottaker 
som har rett til å innhente opplysninger om en 
person, fordi denne personen er undergitt særlige 
plikter, jf. politiregisterloven § 36 første ledd nr. 2. 
Vandelsvurderingen kan omfatte de samme opp
lysningene som fremgår av en utvidet politiattest, 
med mindre noe annet fremgår av lov eller for
skrift. En vandelsvurdering kan kreves, uten at 
den det gjelder har samtykket til det, jf. politiregis
terloven § 45. 

For å kunne kreve politiattest etter politiregis
terloven § 36 må formålet med innhentingen falle 
innunder politiregisterloven § 37. 

12.1.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget at verne
pliktsloven § 46 a, forsvarspersonelloven § 15 a og 
heimevernloven § 29 andre ledd slås sammen og 
videreføres i § 60 om vandelskontroll. Dette er 
begrunnet slik: 

«Departementet foreslår i § 60 første ledd 
tredje punktum at vandelsvurderingen kan 
inneholde pågående (verserende) saker. Det 
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fremgår av politiregisterloven § 41 nr. 2 at ver
serende saker bare kan anmerkes dersom det 
følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 
Forsvaret har i dag ikke hjemmel til å innhente 
opplysninger om verserende saker. Verse
rende saker omfatter siktelser, tiltaler, og ilagte 
reaksjoner som ikke er rettskraftig avgjort. 
Anmeldelser og henlagte saker, anmerkes ikke 
på politiattester, jf. politiregisterforskriften 
§ 31-1. 

Det følger av forarbeidene til politiregister
loven at: 

Uttømmende politiattest vil kunne kreves 
der det er påliggende, ut fra formålet med attes
ten, å kjenne til vedkommendes eventuelle kri
minelle fortid, uavhengig av noen tidsbegrens
ninger. Det skal fremgå uttrykkelig av hjem
melsgrunnlaget at uttømmende attest kan 
kreves. Det understrekes at utstedelse av ordi
nær politiattest skal være hovedregelen. Det 
skal kun gis hjemmel for utstedelse av uttøm
mende attest dersom en saklig og grundig vur
dering av behovet i den konkrete situasjonen 
tilsier at det er nødvendig med slik attest. Til
svarende bør det også alltid vurderes om en 
avgrenset uttømmende attest vil være tilstrek
kelig. 

[…] 
Av nr. 2 fremgår det at på en ordinær og 

uttømmende politiattest kan verserende saker 
bare anmerkes dersom det følger av lov eller 
forskrift gitt i medhold av lov. Attesten kalles da 
en utvidet politiattest. Med verserende saker 
menes saker hvor vedkommende er siktet eller 
tiltalt, men hvor saken ennå ikke er rettskraftig 
avgjort. Opplysninger om anmeldelser og hen
lagte saker omfattes ikke. Dersom man utste
der en utvidet politiattest skal man gi en kort 
forklaring på hva det verserende forholdet gjel
der, hva slags straffebud saken gjelder og hvor 
langt saken har kommet i den påtalemessige 
behandlingen [Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) 
punkt 21.7]. 

Forsvarets behov for å innhente opplysnin
ger om personer som er under straffeforfølg
ning er begrunnet i hensynet til samfunnets 
sikkerhet. Det er ikke ønskelig å gi militær 
opplæring og våpentrening til personell som 
ikke er vandelsmessig skikket til tjeneste. I til
legg mener Forsvaret at det påløper samfunnet 
unødvendige kostnader å innkalle personer 
som senere må dimitteres, hvis det oppdages at 
de er under etterforsking for alvorlige krimi
nelle handlinger. Forsvaret tok opp sitt behov 
med Forsvarsdepartementet allerede i 2008. 

Det har etter dette vært dialog med både 
Politidirektoratet og Justis- og beredskaps
departementet. Det har vært klart at Forsvaret 
kan ha et behov for å innhente opplysninger 
om også pågående straffesaker. Justis- og poli
tidepartementet anmodet den gang om at For
svarsdepartementet vurderte om hjemmelen 
til å innhente vandelsvurdering også burde 
omfatte pågående saker. 

Forsvaret har også et særlig behov for å inn
hente opplysninger om pågående saker om 
militært personell som skal gis begrenset poli
timyndighet i Forsvaret. For eksempel perso
nell som skal tjenestegjøre som grensevakt. 
Justis- og beredskapsdepartementet har i brev 
av 5. mai 2015 anmodet Forsvarsdepartemen
tet om å vurdere om det bør gjøres endringer i 
bestemmelsen i vernepliktsloven § 46 a og for
svarspersonelloven § 15 a om at også verse
rende saker skal anmerkes på vandelsvurde
ringen. 

Bakgrunnen er behovet for at militært per
sonell som får tildelt politimyndighet bør 
undergis samme vandelsvurdering som andre 
personer som tildeles politimyndighet. JD 
mener at en bredere vandelsvurdering også vil 
korrespondere bedre med politiets underret
ningsplikt etter politiregisterforskriften § 10-9, 
som fastsetter at politiet også skal varsle For
svaret om pågående straffesaker. 

Politiet har en plikt til å underrette Forsva
ret om straffbare forhold som faller innunder 
politiregisterforskriften §§ 10-9 og 10-10. Etter 
politiregisterforskriften § 10-10 skal politiet 
varsle Forsvaret når en tjenestepliktig i Forsva
ret eller tjenestepliktig eller frivillig i Heime
vernet kommer under straffeforfølgning, og 
det avdekkes forhold som gjør det betenkelig 
at vedkommende er eller kan komme i besit
telse av militært våpen. […] 

Opplysninger om pågående straffesaker 
innebærer at Forsvaret vil få kunnskap om 
saker som er under etterforskning, og som 
ennå ikke er rettskraftig avgjort. Å bli uteluk
ket fra tjeneste på grunn av mistanke om straff
bare forhold som senere viser seg å være 
grunnløse, er svært inngripende for den 
enkelte, men departementet mener hensynet 
til samfunnets sikkerhet bør veie tyngst i 
denne saken. Det vil også være ressursbespa
rende fordi Forsvaret unngår at personer som 
ikke er skikket til tjeneste, blir innkalt til tje
neste for senere å bli dimittert. I henhold til for-
slag til § 30 kan personer som er under straffe
forfølgning, få tjenesten sin utsatt. Hvis det 
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ikke foreligger straffbare forhold, vil den 
enkelte likevel kunne bli innkalt til tjeneste i 
Forsvaret. Dette mener vi balanserer hensynet 
til den enkelte og samfunnets behov på en til
strekkelig måte. 

Begrepet «verserende saker», kan være 
vanskelig å forstå. Opplysninger om verse
rende saker innebærer at Forsvaret, kan få opp
lysninger om saker som ikke er rettskraftig 
avgjort. Vi foreslår derfor å bruke begrepet 
«pågående saker» i stedet. Begrepet er ikke 
ment å ha noe annet innhold enn «verserende 
saker» etter politiregisterloven. 

I tillegg foreslår departementet at «militære 
myndigheter» endres til «Forsvaret» i samsvar 
med dagens begrepsbruk. Som ledd i foren
kling av språket foreslår vi at «personer som til
hører rikets krigsmakt» endres til «tjenesteplik
tige i Forsvaret» og «personer som ennå ikke er 
utskrevet» endres til «personer som har fylt 17 
år». Departementet har tidligere foreslått at 
betegnelsene utskrivning og rulleføring ikke 
skal videreføres. Vi mener at det ikke er nødven
dig å skrive at vandelsvurdering kan kreves ved 
vurdering av skikkethet til tjeneste og registe
ring av personopplysninger. Begge deler er en 
del av innkallingen til tjeneste i Forsvaret. Det er 
tilstrekkelig at det i loven står at vandelsvurde
ring bare kan kreves ved innkallinger til tjeneste 
i Forsvaret og ved behandling av søknader om 
fritak for tjeneste i Forsvaret. Departementet 
har lagt til «bare», for å poengtere at vandelsvur
dering ikke kan kreves annet enn i de tilfeller 
som er nevnt i bestemmelsen. De språklige 
endringene fører ikke til materielle endringer. 

Departementet foreslår at forsvarsperso
nelloven § 15 a andre ledd deles opp i punkter 
og videreføres i § 60 andre ledd. Punktlisten 
angir når vandelsvurdering kan foretas, se bok
stav a og b. 

Departementet foreslår at forsvarsperso
nelloven § 15 a første ledd videreføres i § 60 
tredje ledd og heimevernloven § 29 andre ledd 
videreføres i § 60 fjerde ledd. I § 60 tredje og 
fjerde ledd foreslår departementet at det henvi
ses til politiregisterloven § 41 om uttømmende 
og utvidet politiattest og § 44 om saksbehand
lingsregler for utstedelse av politiattest. Depar
tementet foreslår at Forsvaret og lokale heime
vernsnemnder kan be om utvidet politiattest 
etter § 60 tredje og fjerde ledd. Utvidet politi
attest kan inneholde opplysninger om pågå
ende straffesaker. 

Bestemmelsen i vernepliktsloven § 46 a 
andre punktum om at slik begjæring også kan 

fremsettes av siviltjenesten ved behandling av 
fritakssak etter militærnekterloven, viderefø
res ikke. Siviltjenesten ble avviklet i 2012.» 

12.1.3 Høringsinstansenes syn 

Justis- og beredskapsdepartementet støtter forslaget 
om at vandelsvurderingen utvides til også å 
omfatte verserende saker. Departementet har føl
gende merknad til § 60: 

«Justis- og beredskapsdepartementet støtter at 
vandelsvurderingen utvides til også å omfatte 
verserende saker. Etter vårt syn er det imidler
tid mest hensiktsmessig at bestemmelsen 
benytter begrepet verserende saker fremfor 
pågående saker, for å sikre sammenfallende 
begrepsbruk med politiregisterloven. Det er i 
politiregisterforskriften § 31-1 første ledd 
angitt hva om menes med verserende saker, og 
det kan eventuelt vises til dette i forarbeidene. 

Vi ber videre om at det i bestemmelsen 
presiseres at det skal kreves vandelsvurde
ring og politiattest når lovens vilkår er oppfylt, 
da det i praksis ikke vil være noen valgfrihet i 
disse tilfellene. Dersom lovgiver først mener 
at det er behov for vandelskontroll, kan det 
ikke være opp til Forsvaret eller de lokale hei
mevernsnemndene å fravike dette kravet. Vi 
legger til grunn at man også i dag krever van
delsvurdering eller politiattest for alle som fal
ler inn under bestemmelsens vilkår, selv om 
bestemmelsene er utformet som kan-bestem
melser. 

Det er etter vårt syn ikke behov for å vise til 
saksbehandlingsreglene i politiregisterloven 
§ 44 i bestemmelsen, da disse gjelder uansett. 
Det må videre presiseres i bestemmelsen 
tredje til femte ledd at det skal kreves uttøm
mende og utvidet politiattest.» 

Politidirektoratet har følgende merknad til § 60: 

«Personell til Politireserven rekrutteres fra 
vernepliktig personell. Vandelsvurdering for 
disse har derfor til nå vært gjennomført i med-
hold av vernepliktsloven § 46a med bistand fra 
Politiets IKT-tjenester. Politidirektoratet 
ønsker at det  tydeliggjøres at også de verne
pliktige som overføres til Politireserven omfat
tes av vandelsvurderingen. Direktoratet ber 
om at det i § 60 annet ledd inntas en uttrykkelig 
adgang for Forsvaret til å foreta vandelsvurde
ring av vernepliktige som kan være aktuelle for 
overføring til Politireserven.» 
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Landsrådet for Heimevernet har følgende merknad 
til § 60: 

«Lovforslaget foreslår hjemmel til vandelskon
troll i samsvar med politiregisterlovens regler. 
Politiregisterloven angir regler for vandelskon
troll, men gir ikke regler for utlevering av opp
lysninger for sikkerhetsvurderinger, jfr. Politi
registerlovens kapittel 7. Det forutsetter selv
stendige hjemler for utlevering av opplys
ninger fra politiet til Heimevernet til en slik 
sikkerhetsvurdering.» 

12.1.4 Departementets vurdering 

Departementet foreslår å endre ordlyden i sam
svar med Justis- og beredskapsdepartementets inn-
spill. Forsvaret skal kreve vandelsvurdering og 
uttømmende og utvidet politiattest når vilkårene i 
bestemmelsen er oppfylt. Formålet med arbeidet 
har vært å utarbeide en klar og forståelig lov. Vi 
foreslår derfor å erstatte «verserende saker» med 
et begrep som er enklere å forstå, selv om dette 
begrepet i dag brukes i politiregisterloven. Depar
tementet mener «saker under behandling» gir en 
bedre forklaring på hva dette omfatter. 

Politidirektoratet ønsker at det tydeliggjøres at 
det også kan innhentes vandelsvurdering av per
soner som er aktuelle å overføre til Politireserven. 
Hjemmelen omfatter vandelsvurdering av perso
ner som skal gjøre tjeneste i Forsvaret. Departe
mentet mener politiet selv må kreve vandelsvur
dering av vernepliktige som overføres til Politi
reserven med hjemmel i politiloven. 

Til innspillet fra Landsrådet for Heimevernet 
bemerker departementet at innhenting av opplys
ninger i forbindelse med sikkerhetsklaringen ikke 
følger av denne loven eller politiregisterloven, 
men er regulert i sikkerhetsloven. 

Departementet vil presisere at formålet med å 
innhente vandelsvurdering er å hindre at uegnede 
personer gjør tjeneste i Forsvaret. Lovbrudd gjør 
en person uegnet, og manglende utelukkelse vil 
kunne medføre betydelige skadevirkninger. En 
manglende utelukkelse av uegnede personer kan 
også virke støtende og motvirke den alminnelige 
tillitten til Forsvaret, jf. politiregisterloven § 37 før
ste ledd nummer 1 og 2. 

Departementet foreslår også en språklig pre
sisering i forslaget til fjerde ledd for å gjøre 
bestemmelsen lettere å forstå. Departementet 
har i fjerde og femte ledd endret lokale heime
vernsnemnder til «nemnder i Heimevernet» for 
at det skal samsvare med forslaget til § 5 andre 
ledd. Departementet viderefører høringsfor

slaget til § 60 med de endringene som fremkom
mer over. 

12.2 Støtte fra politiet og norske 
utenriksstasjoner 

Etter vernepliktsloven § 41 andre ledd kan politiet 
bistå Forsvaret med å hente de som ikke møter til 
slike undersøkelser som nevnt i bestemmelsens 
første ledd. Vernepliktsloven § 41 andre ledd kom 
inn i loven i 1990, jf. Ot.prp. nr. 62 (1989–90). End
ringen ble foreslått fordi militærnektere som ikke 
ville fremstille seg for klassifisering, kunne falle 
utenfor lovens regelsystem. Selv om de er utskriv
ningspliktige, er de ikke vernepliktige før klassifi
sering er foretatt. Tilføyelsen i vernepliktsloven 
§ 41 gir den nødvendige hjemmel for at politiet 
kan innbringe utskrivningspliktige som nekter å 
fremstille seg for slike foranstaltninger som er 
angitt i § 41 første ledd. 

Departementet foreslo i høringsforslaget at 
vernepliktsloven §§ 41 andre ledd og 46 tredje 
ledd videreføres i § 61. Forslaget ble begrunnet 
slik: 

«Første ledd viderefører vernepliktsloven § 41 
andre ledd. Politiet skal om nødvendig bistå 
Forsvaret med å hente inn personer som ikke 
møter til nødvendige undersøkelser etter for-
slag til § 10. 

§ 61 andre ledd pålegger politiet og norske 
utenriksstasjoner en plikt til å hjelpe Forsvaret 
med å innkalle personer til tjeneste. Departe
mentet mener bestemmelsen bør stå i egen 
paragraf istedenfor å stå sammen med resten 
av de videreførte bestemmelsene. Bakgrunnen 
for det er å gjøre bestemmelsen mer synlig. 
Bestemmelsen kunne ha stått sammen med 
forslag til § 59 som er en videreføring av verne
pliktsloven § 46 første ledd. Politiet og norske 
utenriksstasjoner har imidlertid en mer vidtgå
ende plikt enn offentlige myndigheter mv. Det 
kan derfor være grunn til å holde de to bestem
melsene adskilt. 

I dagens bestemmelse står det at politiet og 
norske utenriksstasjoner plikter å gi informa
sjon om utskrivnings- og vernepliktsforhold. 
Departementet mener «utskrivnings- og verne
pliktsforhold» er uklart. Bestemmelsen sier 
ikke noe om hvem politiet og norske utenriks
stasjoner har plikt til å gi informasjonen til. Vi 
foreslår at «utskrivnings- og vernepliktsfor
hold» endres til «personer mellom 17 og 44 år 
som kan kalles inn til tjeneste i Forsvaret». 
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Departementet foreslår at «veiledning» endres 
til «nødvendig informasjon», fordi det er det 
som menes med ordet i dagens lov. I verne
pliktsloven § 46 tredje ledd andre punktum, står 
det at de plikter også å medvirke ved innkalling 
og ettersøking i anledning av utskrivning og tje
neste. Departementet mener dette kan sies på 
en enklere måte, og foreslår små språklige 
endringer som gjør det lettere å lese innholdet. 
De språklige endringene får ikke betydning for 
det materielle innholdet i lovteksten.» 

Departementet opprettholder høringsforslaget i 
forslaget til § 61. 

12.3 Adgang til å ta oppdrag utenfor 
Forsvarsdepartementet og 
underliggende etater 

12.3.1 Gjeldende rett 

Forsvarspersonelloven § 4 a regulerer forsvars
personells adgang til å ta oppdrag utenfor for
svarssektoren. Bestemmelsene er ment som en 
klargjøring av de forsvarsansattes lojalitetsplikt. 
Med forsvarspersonell menes her vernepliktige, 
militært tilsatte og sivilt tilsatt personell i 
Forsvarsdepartementet og underliggende etater. 
Denne definisjonen er inntatt i forsvarspersonel
loven § 3 andre ledd. 

Personellet har en plikt til å utvise særlig akt
somhet ved vurderingen av eventuelle bierverv 
eller engasjement utenfor forsvarssektoren. Den 
enkelte har en aktiv plikt til å søke hovedarbeids
giver om samtykke til å ta oppdrag utenfor for
svarssektoren som er nært beslektet med det 
arbeidet vedkommende utfører hos hovedarbeids
giver. Dette innebærer at arbeidsgiver på selvsten
dig grunnlag må vurdere om innmeldt aktivitet er 
forenlig med arbeidsgivers vurdering av lojalitets
plikten. For enkelte stillinger og avdelinger kan 
det innføres særskilt krav om at personell må inn
hente uttrykkelig samtykke fra arbeidsgiver for å 
kunne ta lønnede og ulønnede oppdrag utenfor 
forsvarssektoren. 

Det fremgår av Prop. 57 L (2012–2013) at den 
enkelte selv må vurdere om en aktivitet er av en 
slik karakter at det kan oppstå tvil om den utfø
res av, eller på vegne av Forsvaret eller andre 
virksomheter i forsvarssektoren. Relevante 
momenter i vurderingen av om personell har en 
aktiv meldeplikt vil blant annet være om aktivite
ten 
–	 utad fremstår som en naturlig del av forsvars

sektorens tjenesteoppgaver 

–	 utad kan reise tvil om den utføres av eller er 
godkjent av norsk forsvarsmyndighet 

–	 krever opplæring i militære ferdigheter eller i 
bruk av militært utstyr 

–	 kan reise tvil om den er etisk forsvarlig 
–	 er egnet til å skade tjenestestillingens eller 

arbeidsgiverens anseelse 
–	 kan hemme eller sinke arbeidstakerens ordi

nære arbeid 
–	 kan medføre at den enkelte kan komme i lojali

tetskonflikt med hovedarbeidsgiver 

Oppdrag som lett kan utløse meldeplikt kan være 
aktiviteter som er knyttet til våpentrening og 
våpenbruk, nærkamp og overlevelseskunnskap, 
bruk av og opplæring i avansert teknologi eller 
materiell som brukes til militære formål. Videre 
vil også bruk av tilegnede ferdigheter fra Forsva
ret om navigering og bruk av navigeringsmateri
ell, opplæring i informasjonsinnhenting og etter
retning, samt bruk og opplæring i sikkerhets
systemer og IKT-plattformer, kunne utløse melde
plikt dersom det er nært beslektet med arbeidet 
vedkommende utfører hos hovedarbeidsgiver. 

Oppdrag av sikkerhetsmessig karakter, her-
under oppdrag for den private sikkerhetsbransjen, 
vil normalt utløse meldeplikt. Personell som har, 
eller tidligere har hatt operative funksjoner i for
svarssektoren, må utvise særlig aktsomhet knyt
tet til eventuelle bi-aktiviteter. Dette som følge av 
at personer med slik bakgrunn lettere blir koblet 
mot Forsvaret utad, uavhengig av hvilken aktivitet 
de ønsker å ta del i utenfor forsvarssektoren. 

Enkelte aktiviteter faller åpenbart utenfor mel
deplikten. Dette gjelder aktiviteter som har et 
åpenbart samfunnsnyttig formål til tross for at 
aktiviteten inneholder elementer av militær karak
ter, eller forutsetter kompetanse innen militære 
disipliner. Dette gjelder for eksempel det å invol
vere seg i opplæring av speidere i feltferdigheter, 
opplæring i kampsport innen organisert idrett, 
skyte- og våpenopplæring innen organiserte skyt
terlag eller oppøve marsjferdigheter hos musik
korps. Slike aktiviteter vil normalt ikke anses som 
kontroversielle i denne forbindelse, og vil ikke 
utløse noen meldeplikt for den ansatte. Det 
samme gjelder deltakelse i offentlige utvalg eller 
lignende eller tjenesteoppdrag for andre statlige 
virksomheter utenfor forsvarssektoren. For slike 
aktiviteter gjelder de alminnelige reglene i staten. 

Den enkelte virksomhet i forsvarssektoren kan 
etter gjeldende regler utforme nærmere retnings
linjer for praktiseringen av en slik meldeplikt. Mel
deplikten gjelder også leger med redusert arbeids
tid i Forsvaret. De bierverv som leger med redu
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sert arbeidstid har, vil normalt ikke komme i kon
flikt med lojalitetsplikten til Forsvaret. Leger har på 
linje med andre forsvarsansatte en særlig aktsom
hetsplikt ved vurderingen av eventuelt bierverv 
eller oppdrag utenfor forsvarssektoren. Meldeplik
ten inntrer dersom man vurderer å ta oppdrag 
utenfor forsvarssektoren hvor det kan oppstå tvil 
om hvilken egenskap arbeidstakeren opptrer i. 

I den grad den enkelte virksomhet mener at det 
er særlig behov for et samtykkekrav for enkelte stil
linger eller avdelinger, kan virksomheten vurdere 
hvorvidt samtykkekrav bør innarbeides i individu
elle arbeidsavtaler. Endring av allerede inngåtte 
avtaler krever aksept fra arbeidstakeren. 

Femte ledd fastslår at reglene om begrensnin
ger i adgangen til å ta oppdrag utenfor forsvars
sektoren, ikke begrenser plikten til å opplyse om 
bierverv, oppdrag og lignende som følger av tilset
tingsavtale eller andre relevante rettsregler, slik 
som den ulovfestede lojalitetsplikten. 

12.3.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre bestemmelsene i forsvarspersonelloven § 4 a 
i forslaget til § 62. Dette ble begrunnet slik: 

«Bestemmelsen er ment å favne alle med tje
nesteplikt i Forsvaret og sivilt tilsatt personell i 
Forsvarsdepartementet og underliggende eta
ter. Departementet foreslår å tydeliggjøre dette 
i § 62 første ledd første punktum. Forsvarsper
sonelloven § 4 a tredje ledd videreføres i første 
ledd andre punktum, med mindre språklige 
endringer. For å gjøre bestemmelsen klarere 
foreslår departementet å ta inn momenter fra 
forarbeidene om hvilke oppdrag som kan være 
uforenlige med arbeidsgivers interesser, og 
som utløser en meldeplikt fra personellet til 
hovedarbeidsgiver, jf. Prop. 57 L (2012–2013). 

Forsvarspersonelloven § 4 a fjerde ledd 
foreslås videreført i andre ledd. Det foreslås 
mindre språklige endringer. Forsvarspersonel
loven § 4 a femte ledd foreslås ikke videreført 
fordi det anses klart at forhold som er avtalt i 
tilsettingsavtalen og andre relevante rettsre
gler gjelder, slik som den ulovfestede lojalitets
plikten, selv om dette ikke er lovregulert.» 

12.3.3 Høringsinstansenes syn 

Befalets Fellesorganisasjon mener at første ledd 
bør strykes da bestemmelsens innhold er godt 
ivaretatt i Statens personalhåndbok og tjeneste
mannsloven. 

12.3.4 Departementets vurdering 

Departementet vil bemerke at reglene i § 62 om 
adgangen til å ta oppdrag utenfor Forsvarsdepar
tementet og underliggende etater kommer i til
legg til allerede eksisterende regler i statlig sek
tor. Dagens regler i staten er generelle, og gir 
ikke tilstrekkelig veiledning og klarhet i hvilke 
aktiviteter ved siden av tjenesten som er aksepta
ble og hvilke som ikke er akseptable for de mili
tært tilsatte, vernepliktige i tjeneste og sivilt til
satte i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater. Departementet viser til bakgrunnen for lov
forankringen av forsvarspersonelloven § 4 a jf. 
Prop. 57 L (2012–2013) punkt 4.4.1: 

«Forsvarssektoren har en særlig funksjon for å 
verne nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteres
ser, og i ytterste konsekvens kan Forsvaret 
anvende militært makt overfor trusler for å for
svare vårt land, vårt demokrati og øvrige kon
stitusjonelle rettigheter. Forsvarssektoren har 
monopol på utøvelse av myndighet og bruk av 
militær kompetanse, -metoder og –materiell. 
For å ivareta denne funksjonen utdannes og 
rekrutteres forsvarspersonell til å fylle denne 
rollen i fredstid, krise og krig. 

For at befolkningen skal ha tillit til at for
svarssektoren forvalter sine fullmakter og sitt 
ansvar innen de rammer som er gitt av folket, 
er det svært viktig at forsvarspersonellets habi
litet, rolle og integritet og den tillit som stillin
gene krever ikke kan trekkes i tvil. Det bør der
for gjelde klare begrensninger til å ta lønnede 
eller ulønnede oppdrag utenfor forsvarssekto
ren for personer som kan identifiseres med 
denne funksjonen. 

[…] 
En klargjøring av lojalitetsplikten for for

svarspersonell anses som nødvendig for å 
verne om befolkningens tillit til forsvarssekto
ren.» 

Departementet har i høringsforslaget foreslått å 
endre ordlyden for å skape klarhet i og tydeliggjøre 
bestemmelsens innhold. I etterkant av høringen 
har departementet endret ordlyden i første ledd fra 
«militært tilsatte, vernepliktige» til «tjenestepliktige 
i Forsvaret.» Departementet ønsker å tydeliggjøre 
at meldeplikten for vernepliktige gjelder i forbin
delse med tjeneste. For øvrig opprettholdes 
høringsforslaget i lovforslagets § 62. 
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12.4 Pliktmessig avhold 

12.4.1 Gjeldende rett 

Forsvarspersonelloven § 10 fastsetter et forbud 
mot at militært tilsatte og vernepliktige i tjeneste
tiden nyter alkohol eller annet berusende eller 
bedøvende middel, og mot at de møter til tjeneste 
påvirket av slike midler. Det gjøres unntak fra for
budet ved fravær under permisjon og fritid, med 
mindre annet er bestemt av departementet, samt 
at det gis unntak fra forbudet for visse typer lege
midler. Tillatelse til å nyte slike midler i tjeneste
tiden kan gis av departementet i forskrift. Bestem
melsen gjelder for alle militært tilsatte og verne
pliktige, men kan utvides av departementet til 
også å gjelde for sivilt tilsatte i forsvarssektoren. 
Bestemmelsen inneholder også regler om refs 
ved overtredelse av forbudet. 

12.4.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre bestemmelsene i forsvarspersonelloven § 10 i 
forslaget til § 63. Dette ble begrunnet slik: 

«Departementet foreslår i første ledd å tydelig
gjøre at bestemmelsen er ment å gjelde for alt 
tjenestepliktig personell i Forsvaret. Det fore
slås ingen endring av hvem bestemmelsen skal 
gjelde for. Forsvarspersonelloven § 10 andre 
ledd, andre punktum og tredje ledd, foreslås 
flyttet til forskrift. 

Hjemmelen for departementet til å gi for
skrift om unntak fra påbudet om pliktmessig 
avhold i forsvarspersonelloven § 10 første ledd 
første punktum, foreslås slått sammen med for
skriftshjemmelen i forsvarspersonelloven § 10 
siste ledd. Det foreslås språklige endringer for 
å forenkle bestemmelsen. 

Forsvarspersonelloven § femte ledd om 
refs etter lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær dis
iplinærmyndighet foreslås videreført i forslag 
til § 66.» 

12.4.3 Høringsinstansenes syn 

Generaladvokaten har følgende merknad til § 63: 

«Generaladvokaten er av den oppfatning at lov
forslaget også burde omfatte hjemmelsgrunn
lag for personer med militær politimyndighet 
til rustesting, tilsvarende kontrollregimet i 
vegtrafikkloven § 22a. Etter vegtrafikkloven 
har polititjenestemann kompetanse til å iverk

sette testing i form av blodprøve mv. uten 
beslutning fra påtalemyndigheten. Slik hjem
mel bør av effektivitets- og praktiske hensyn 
også foreligge for personell med militær poli
timyndighet, se konkret forslag til endring i 
innspill og vedlagte brev fra 27.02.15. 

[…] 
I forsvarspersonelloven § 10 fjerde ledd 

angis det at reglene om alkotest, utåndings
prøve og blodprøve i vegtrafikkloven § 22 a 
gjelder tilsvarende når det kommer til kontroll 
av pliktmessig avhold. Det fremgår av Ot.prp. 
nr. 60 (2003–2004) punkt 12.1, at forsvarsper
sonelloven § 10 fjerde ledd «tar sikte på å klar
gjøre de prosessuelle regler for håndhevelsen 
av bestemmelsen av pliktmessig avhold.» 
Bestemmelsen i vegtrafikkloven § 22 a gjelder 
kontrolltiltak ved trafikksikkerhet, mens plikt
messig avhold begrunnes ut fra hensynet til 
sikkerhet i et bredere perspektiv, jf. Ot.prp. nr. 
60 (2003–2004) punkt 7.1. I tjenestetiden 
håndteres ikke bare kjøretøy, men også 
våpen, datasystemer, gradert informasjon og 
annet med stort farepotensiale, både for den 
enkelte, omgivelsene og rikets sikkerhet. De 
materielle vilkårene for testing av ruspåvirk
ning i vegtrafikkloven § 22 a treffer derfor 
etter Generaladvokatens oppfatning for sne
vert med hensyn til kontroll av pliktmessig 
avhold. 

Henvisninger bør være nøyaktige og det er 
viktig at stedene det henvises til, faktisk er opp
klarende. Tilsvarende innstilling fremkommer 
av høringsnotatet pkt. 7.9.1. Generaladvokaten 
mener av de nevnte grunner at henvisningen til 
vegtrafikkloven § 22 a bør strykes, og at både 
pliktene og kontrollregimet heller bør tilpasses 
og skrives direkte inn i lovforslaget som to nye 
bestemmelser.» 

12.4.4 Departementets vurdering 

Departementet deler Generaladvokatens syn om 
hjemmelsgrunnlag for rustesting. For å gi mili
tærpolitiet den nødvendige hjemmel til rus
testing, foreslår departementet å lovforankre i 
bestemmelsens andre ledd et hjemmelsgrunnlag 
for personer med militær politimyndighet til 
rustesting, tilsvarende kontrollregimet i vegtra
fikkloven § 22 a. 

På bakgrunn av innspill fra Generaladvokaten 
foreslår departementet å nærmere presisere i før
ste ledd innholdet i vegtrafikkloven § 22 a om kon
troll av pliktmessig avhold. Departementet fore
slår også å presisere at tjenestepliktige kan testes 

http:27.02.15
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i samsvar med vegtrafikkloven § 22 a første ledd. 
Slik testing kan skje gjennom rutinekontroll eller 
stikkprøve og uten mistanke. Videre foreslår 
departementet å presisere at tjenestepliktige kan 
undersøkes i samsvar med vegtrafikkloven § 22 a 
andre og tredje ledd hvis testresultatet eller andre 
forhold gir grunn til å tro at en tjenestepliktig har 
brutt avholdsplikten. 

For øvrig opprettholdes høringsforslaget med 
mindre språklige endringer i forslaget til § 63. 

12.5 Oppbevaring og vedlikehold av 
våpen 

12.5.1 Gjeldende rett 

Vernepliktsloven § 44 gir Kongen myndighet til å 
pålegge tjenestepliktige som har gjennomført før
stegangstjeneste å oppbevare og vedlikeholde 
våpen med ammunisjon og utrustning som ved
kommende skal møte med ved mobilisering. Til
svarende bestemmelse har vi i heimevernloven 
§ 26 som pålegger heimevernsoldater å oppbe
vare og vedlikeholde sine våpen, ammunisjon og 
annet personlig utstyr utenfor tjenestetiden. Nær
mere bestemmelser er gitt i heimevernforskriften 
og i vernepliktforskriften kapittel 22. Plikt til å 
oppbevare og vedlikeholde våpen og utstyr er 
først og fremst aktuelt for Heimevernet. I noen til
feller kan man imidlertid tenke seg at verneplik
tige som skal møte ved mobilisering, må oppbe
vare våpen. Skytevåpen, våpendeler eller ammuni
sjon som er bestemt for eller tilhører Forsvaret er 
ikke omfattet av lov 9. juni 1961 nr. 1 om skyte
våpen og ammunisjon m.v. (våpenloven), jf. våpen
loven § 4. 

12.5.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å slå 
sammen vernepliktsloven § 44 og heimvernloven 
§ 26, og videreføre bestemmelsene i høringsfor
slagets § 64. Dette ble begrunnet slik: 

«Vernepliktsloven § 44 og heimevernloven § 26 
er i dag forskriftshjemler. Departementet fore
slår at hovedregelen om oppbevaring og ved
likehold av våpen fremgår av loven, mens nær
mere bestemmelser reguleres i forskrift. I til
legg foreslår vi at det fremgår av loven at 
oppbevaringen og vedlikeholdet skal være for
svarlig. Det er en konkretisering av gjeldende 
rett. Departementet foreslår å delegere myn
digheten til å gi nærmere bestemmelser i for
skrift til departementet.» 

12.5.3 Høringsinstansenes syn 

Tillitsmannsorganisasjonen for Forsvaret mener 
det kan være en stor byrde for den enkelte å måtte 
oppbevare våpen og ammunisjon. Tillits
mannsorganisasjonen for Forsvaret ber derfor 
departementet vurdere om det isteden bør være 
en formulering som gir uttrykk for at tjenesteplik
tige i samarbeid med Forsvaret plikter å oppbe
vare slikt utstyr forsvarlig. 

12.5.4 Departementets vurdering 

Oppbevarings- og vedlikeholdsplikten vil først og 
fremst gjelde for Heimevernet. Det er viktig for 
Forsvaret å ha hjemmel til å kreve at alle tjeneste
pliktige oppbevarer våpen også utenfor tjeneste
tiden, hvis vi kommer i en situasjon hvor Norge er 
i krig, krig truer eller Forsvaret iverksetter styrke
oppbygging. Denne plikten kan imidlertid ikke 
pålegges tjenestepliktige, hvis forholdene ikke lig
ger til rette for at våpen, ammunisjon og utstyr 
kan oppbevares forsvarlig. 

12.6 Forholdet til forvaltningsloven 

12.6.1 Gjeldende rett 

Vernepliktsloven § 47 a fastslår at forvaltnings
loven kapittel IV til VI ikke gjelder ved behand
lingen av saker etter vernepliktsloven, om ikke 
Kongen bestemmer annerledes. Tilsvarende 
bestemmelse er i heimevernloven § 31 a. 
Forvaltningsloven gjelder for forsvarpersonello
ven med mindre annet er bestemt. Etter forsvar
spersonelloven § 15 andre ledd gjelder ikke 
forvaltningsloven kapittel IV til VI ved behandling 
av saker om hjemsendelse. Forvaltningsloven 
gjelder for behandling av saker etter militærnek
terloven. 

Vernepliktsloven og heimevernloven ble ved
tatt før forvaltningsloven. I forbindelse med utar
beidelse av forvaltningsloven, ble det vurdert om 
den skulle gjøres gjeldende for særlovgivningen. 

Det ble i Ot.prp. nr. 27 (1968–69) foreslått at 
forvaltningslovens kap. IV-VI ikke skal gjelde for 
saker som behandles etter vernepliktsloven og 
heimevernloven. Unntaket er til en viss grad av 
formell karakter, fordi en rekke avgjørelser etter 
disse lovene neppe kan regnes som enkeltvedtak. 
Om vernepliktsloven og heimevernloven ble det 
uttalt: 

«Det er noe uklart hvilke avgjørelser etter 
vernepliktloven (eller heimevernloven) som 
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bør anses som enkeltvedtak. Det er klart at 
selve tjenesteforholdet gir det offentlige en 
viss kommandomyndighet over de verneplik
tige som kan sammenlignes med den styrings
rett det offentlige har over sine tjenestemenn 
i kraft av tjenesteforholdet. Det er klart at en 
rekke av de tjenesteordrer som utferdiges på 
grunnlag av subordinasjonsforholdet ikke 
kan regnes som enkeltvedtak og som enkelt
vedtak kan man neppe heller regne avgjørel
ser om permisjoner. Som enkeltvedtak må 
man på den annen side regne avgjørelser som 
gjelder selve tjenesteplikten, herunder om fri
tak og utsettelser, kanskje også avgjørelser 
om innkalling til førstegangstjeneste og repe
tisjonsøvelser. 

De vansker man i denne forbindelse støter 
på når det gjelder forvaltningslovens begre
per, er imidlertid ikke særlig interessante i 
denne forbindelse: Det som har vært spørs
målet under de overveielser som har funnet 
sted i Forsvarsdepartementet og Justisdepar
tementet er om det er rimelig å anvende for
valtningslovens kap. IV-VI på noen av de 
avgjørelser som går inn under vernepliktloven 
eller heimevernloven. For så vidt dette spørs
mål kan besvares bekreftende kan man 
bestemme i vernepliktloven og heimevern
loven at disse avgjørelser skal regnes som 
enkeltvedtak eller at kap. IV-VI i forvaltnings
loven skal gjelde. 

Justisdepartementet har funnet det van
skelig å finne noen naturlig plass for anven
delse av de nevnte kapitler i forvaltningsloven 
når det gjelder saker etter vernepliktloven og 
heimevernloven. Når det gjelder de typer 
avgjørelser som det kunne være naturlig som 
et utgangspunkt å kalle enkeltvedtak, er for
holdet at disse avgjørelser i vesentlig grad er 
masseavgjørelser og at forvaltningslovens 
bestemmelser dels vil være uten praktisk 
betydning og dels vanskelig lar seg prakti
sere. Heller ikke for øvrig er det lett å peke på 
andre forholdsvis skarpt avgrensede saksty
per som generelt kan og bør behandles etter 
forvaltningslovens regler. Det mest praktiske 
her synes å være at å bestemme at forvalt
ningslovens kap. IV-VI ikke skal anvendes om 
ikke Kongen bestemmer noe annet. Ved for
skrifter vil man på en mer elastisk måte enn 
ved lov kunne løse de saksbehandlingsproble
mer som oppstår. Det kan i denne forbindelse 
opplyses at i de nå gjeldende regler om 

bedømmelse av militær tjenestedyktighet har 
man allerede visse bestemmelser om klage og 
grunngiing.» 

12.6.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å videre
føre unntakene fra forvaltningsloven i forslaget til 
§ 65. Dette er begrunnet slik: 

«Departementet mener at de vurderinger som 
ble lagt til grunn i forarbeidene til forvaltnings
loven, ikke nødvendigvis er gjeldende i dag. Vi 
mener det ville ha vært hensiktsmessig å gjøre 
forvaltningslovens kapittel IV til VI gjeldende 
for hele loven. En slik endring krever imidler
tid en nærmere konsekvensvurdering, som fal
ler utenfor dette lovarbeidets mandat. Departe
mentet foreslår derfor at vernepliktsloven § 47 
a og heimevernloven § 31 a videreføres i § 65.» 

12.6.3 Høringsinstansenes syn 

Statens pensjonskasse har følgende merknad til 
§ 65: 

«Departementet foreslår at vernepliktsloven 
§ 47 a og heimevernloven § 31 a videreføres i 
§ 65. Det er i denne sammenheng vist til at det 
i Ot.prp. nr. 27 (1968–69) ble foreslått at forvalt
ningslovens kap. IV-VI ikke skal gjelde for 
saker som behandles etter vernepliktsloven og 
heimevernloven. 

Det bemerkes i Ot. prp. nr. 27 (1968–69) at 
det mest praktiske «synes å være at å bestemme 
at forvaltningslovens kap. IV-VI ikke skal anven
des om ikke Kongen bestemmer noe annet. Ved 
forskrifter vil man på en mer elastisk måte enn 
ved lov kunne løse de saksbehandlingsproblemer 
som oppstår.» 

[…] 
Det fremgår av vernepliktsforskriften § 12 

at forvaltningsloven § 28 gjelder for behand
ling av saker etter denne forskrift. 

Vernepliktsforskriften er hjemlet i Kongens 
instruksjonsmyndighet. Departementet fore
slår i høringsnotatet at hjemmelen for forskrif
ten gis i forsvarsloven § 32. Denne bestemmel
sen er plassert i kapittel 3. 

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår vi 
at formuleringen «om ikke Kongen bestemmer 
annerledes», jf. vernepliktsloven § 47 a videre
føres.» 
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12.6.4 Departementets vurdering 

Departementet har på bakgrunn av innspill fra 
Statens pensjonskasse og nærmere vurderinger, 
kommet frem til at paragrafen bør angi konkret de 
bestemmelsene i loven som er unntatt forvalt
ningslovens kapittel IV til VI i forslaget til første 
ledd. For å presisere at beordring til tjeneste i en 
internasjonal operasjon etter § 50 ikke er et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, foreslår 

departementet at § 50 tas inn i § 65. Videre fore
slår departementet å gi en forskriftshjemmel i 
andre ledd som gjør det mulig å gi hjemmel for at 
forvaltningsloven likevel kan gjelde for bestem
melser som er gitt i forskrift med hjemmel i 
bestemmelsene etter første ledd. Bestemmelsen 
har til formål å videreføre gjeldende rett. Departe
mentet foreslår at overstående endringer tas inn i 
forslaget til § 65. 
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13 Refselse og straff
 

13.1 Gjeldende rett 

Av forsvarspersonelloven § 10 femte ledd fremgår 
det at overtredelse av bestemmelsene om plikt
messig avhold kan refses disiplinært i henhold til 
lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyn
dighet. Militært personell kan ikke straffes for 
overtredelse av forbudet i denne bestemmelsen, 
jf. Rt. 1953, s. 1434 og Hans Petter Graver, LoR 
1982, s. 230-231. De kan bare refses disiplinært, jf. 
Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). 

Vernepliktsloven § 48 lister opp forhold som 
gir grunnlag for bøter. Skyldkravet er forsett eller 
uaktsomhet. Den som unnlater å oppfylle melde
plikten etter vernepliktsloven §§ 39 eller 43, unn
later å innhente tillatelse til å reise ut av riket som 
nevnt i § 39 første ledd annet punktum, eller over
trer reiseforbud gitt i medhold av § 39 første ledd 
tredje punktum, straffes med bøter. Videre kan 
den som uten gyldig forfall uteblir fra eller kom
mer for sent til et møte som vedkommende er inn
kalt til i medhold av vernepliktsloven, møter i ikke 
edru tilstand, forlater møtet uten tillatelse, eller 
ved sin opptreden hindrer eller forstyrrer møtets 
gang, straffes med bøter. Det gjelder også den 
som unnlater eller nekter å oppfylle noen av de 
plikter som vedkommende er pålagt etter verne
pliktsloven §§ 40, 41 eller 42, gir uriktige opplys
ninger om forhold som nevnt i § 40, eller ved sin 
atferd eller på annen måte søker å villede verne
pliktsmyndighetene ved bedømmelsen av ved
kommendes utskrivnings- eller vernepliktsfor
hold, eller overtrer eller forsømmer de plikter 
vedkommende er pålagt å ta vare på i henhold til 
vernepliktsloven § 44. 

I § 48 andre ledd fremgår det at medvirkning 
ikke straffes. Andre ledd kom inn i forbindelse 
med lov om ikraftsetting av straffeloven, jf. Prop. 
64 L (2014– 2015) punkt 12.6. 

Vernepliktsloven § 49 hjemler fengselsstraff 
fra tre måneder til to år for den som ved forbigå
else som nevnt i vernepliktsloven § 48 nr. 1 til 3, 
søker å unndra seg utskrivning eller tjeneste i For
svaret eller oppnå uberettiget fordel ved utskriv
ning, eller som medvirker til dette. 

Den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å gi 
lovpålagte opplysninger eller yte annen bistand, 
kan straffes med bøter, såfremt forholdet ikke 
rammes av noen strengere straffebestemmelser, 
jf. vernepliktsloven § 50. 

Tilsvarende bestemmelser følger av heime
vernloven §§ 32, 33 og 34. 

13.2 Høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsforslaget å vide
reføre forsvarspersonelloven § 10 femte ledd i 
forslaget til §§ 66 og 67. Vi foreslo at bestemmel
sen om refselse for overtredelse av pliktmessig 
avhold videreføres som en egen paragraf i kapit
telet om refselse og straff. I høringsforslaget var 
det også gjort mindre språklige endringer, som 
ikke endrer det materielle innholdet i bestem
melsen. 

Departementet foreslo i høringsforslaget å 
samle alle straffebestemmelsene fra de fire lovene 
i en paragraf. Forslaget ble begrunnet slik: 

«Departementet foreslår at alle straffebestem
melsene videreføres i en og samme paragraf, 
og inneholder korte og presise henvisinger til 
pliktbestemmelsene. Vernepliktsloven § 48 før
ste ledd nr. 1 (om brudd på meldeplikten etter 
§§ 39 eller 43, og om brudd på plikten til å inn
hente utreisetillatelse etter § 39 første ledd 
andre punktum) og § 48 første ledd nr. 3 (om 
brudd på opplysningsplikten (deriblant urik
tige opplysninger) etter §§ 40 og 42), er videre
ført i § 67 første ledd bokstav a. 

Vernepliktsloven § 48 første ledd nr. 2 og 
heimevernloven § 32 første ledd nr. 2 er videre
ført i § 67 første ledd bokstav b og c. 

Vernepliktsloven § 50 første ledd første 
punktum og heimevernloven § 34 første ledd 
er videreført i § 67 første ledd bokstav a. 
Heimevernloven § 32 nr. 1 er videreført i § 67 
første ledd bokstav a og § 67 tredje ledd. 
Heimevernloven § 32 nr. 2 er videreført i § 67 
første ledd bokstav b og c. 
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Vernepliktsloven § 48 første ledd nr. 3 om 
brudd på plikten til å la seg undersøke og vak
sinere etter vernepliktsloven § 41 er videreført 
i § 67 andre ledd bokstav a og b. 

Vernepliktsloven § 49 og heimevernloven 
§ 33 er videreført i § 67 tredje ledd. 

Vernepliktsloven § 48 første ledd nr. 4 og 
heimevernloven § 32 nr. 3 om brudd på plikten 
til å oppbevare våpen etter § 44, foreslås videre
ført i forskrift, jf. § 67 fjerde ledd. Verneplikts
loven § 48 første ledd om brudd på reiseforbu
det i krig eller når krig truer etter § 39 første 
ledd tredje punktum, foreslås også videreført i 
fjerde ledd. Bakgrunnen for at disse bestem
melsene er flyttet fra lov- til forskriftsnivå, er at 
handlingsnormen står i en forskriftshjemmel. 
Eventuell straffesanksjon må derfor også følge 
av forskrift. 

Departementet har tatt stilling til om vi skal 
følge strukturen i straffeloven 2005 og legge til 
grunn at forsett er den generelle skyldformen 
med mindre loven sier noe annet. I § 67 første 
ledd er skyldkravet forsett eller uaktsomhet og 
i andre ledd er skyldkravet forsett. Vi har kom
met til at det ikke vil være hensiktsmessig kun 
å nevne et skyldkrav, og forutsette at leseren er 
kjent med at skyldkravet er forsett der dette 
ikke er nevnt i loven. På bakgrunn av dette har 
vi valgt å angi skyldformen alle steder når man 
først gjør avvik fra straffelovens generelle 
regel. Imidlertid har vi ikke omtalt forsøk og 
medvirkning, idet dette er straffbart, og ikke 
trenger å nevnes særskilt i loven. 

Vi foreslår også språklige endringer, som 
ikke endrer det materielle innholdet i lov
teksten.» 

13.3 Høringsinstansenes syn 

Forsvaret har følgende merknad til høringsforsla
gets §§ 66 og 67: 

«Bestemmelsen viderefører straffebestemmel
sene i de opprinnelige lovene. Forsøk og med
virkning er ikke nevnt i bestemmelsen. 
Begrunnelsen for dette er at forsøk og med
virkning er straffbart, og derfor ikke trenger å 
nevnes særskilt i loven. En setning om at for
søk og medvirkning er straffbart vil bidra til å 
gjøre straffebestemmelsen tydeligere og mer 
forutsigbar. Et av formålene med revisjonen er 
nettopp å gjøre loven enklere å forstå og finne 
frem i, derfor bør forsøk og medvirkning regu
leres i § 67. 

Bestemmelsen viderefører heimeverns
loven § 32 nr. 2 (og vernepliktsloven § 48 nr. 2). 
Av de någjeldende bestemmelsene fremgår det 
uttrykkelig at beruselse, forsinkelser og forstyr
relser straffes med bøter. Dette fremgår imidler
tid ikke av forslaget til § 67 (eller §§ 9 og 19). 

Av lovforslaget § 63 følger et forbud mot å 
møte beruset til tjeneste. Konsekvensen ved 
brudd er refs etter § 66. Det kan derfor ikke 
ilegges straff for overtredelse av forbudet. At 
forhold som refses ikke kan straffes er påpekt i 
høringsnotatet punkt 7.9.2, men det er ikke 
trukket noen link til HV-loven. Når det står i 
høringsnotatet at HV-loven § 32 nr. [2] er 
videreført i § 67 første ledd bokstav b og c, blir 
det feil hva angår beruselse. 

Lovforslaget setter ikke forbud mot å møte 
beruset til sesjon, og heller ikke mot å komme 
for sent eller forstyrre/hindre møter. Selv om 
det må antas å være nokså åpenlyst at de oven
nevnte handlinger ikke er tiltatt, kreves hjem
mel for å ilegges refs/straff. Slik hjemmel kan 
delvis finnes i militær straffelov og militær dis
iplinærlov. Den gjelder imidlertid kun ansatte, 
vernepliktige etc. som bryter sine tjenesteplik
ter og militær skikk og orden, og vil i utgangs
punktet ikke kunne benyttes på personer som 
møter på sesjon. 

Hvis formålet var å videreføre HV-loven 
§ 32 nr. 2 direkte i forsvarsloven § 67 b og c, slik 
det fremgår av høringsnotatet, bør dette sees 
på en gang til. Hjemmel for straff/refs av mili
tært personell foreligger, men er vanskeligere 
tilgjengelig og mer uklar enn etter HV-loven og 
vernepliktsloven. Med mindre personer inn
kalt til sesjon også omfattes av de ovennevnte 
lover, foreligger ikke hjemmel for straff/refs 
slik det per dags dato gjør etter verneplikts
loven § 48 nr. 2.» 

Generaladvokaten har følgende merknad til §§ 66 
og 67: 

«Departementet presiserer i høringsnotatet at 
§ 66 er en videreføring av gjeldende rett. 
Bestemmelsen skal materielt videreføre for
svarspersonelloven § 10 femte ledd, som igjen 
var basert på avholdspliktloven av 1936 § 6. 
Regelen angir at brudd på pliktmessig avhold 
kun kan reageres mot med refselse. 

I følge høringsnotatet begrunnes refselse 
som eneste reaksjonsmiddel på bakgrunn av 
høyesterettsdom inntatt i Rt-1953-1434, samt en 
artikkel av Hans Petter Graver i Lov og rett 
1982, side 227. Begge rettskildene angår 
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avholdsplikten av 1936, som i § 1 litra a hjemlet 
pliktmessig avhold for forsvarspersonell. 
Samme lov § 6 anga at reaksjonsformen for 
overtredelse av avholdsplikten var refselse. 

Loven av 1936 gjaldt kun nytelse av alkohol 
i tjenestetiden. Høyesterett kom derfor til at en 
blott og bar alkoholnytelse (som dannet grunn
lag for tiltalen) ble konsumert av denne 
bestemmelsen og at man derfor ikke kunne 
anvende militær straffelov § 77 om brudd på 
militære tjenesteplikter istedenfor. Høyesterett 
uttalte i denne sammenheng at bestemmelsen 
om refselse som reaksjonsmiddel ville vært 
overflødig om det ikke var meningen at man 
kun skulle kunne refse for overtredelser om 
ble konsumert av avholdspliktloven. Dette 
resonnementet følger av at det uten en slik 
bestemmelse uansett ville være adgang til å 
refse som følge av adgangen til å refse for 
brudd på borgerlige straffebestemmelser. 

Rt-1954-1120 viser imidlertid at Høyesterett 
godtok at § 77 ble anvendt istedenfor avholds
pliktloven av 1936 der det ikke bare gjaldt den 
blotte og bare alkoholnytelse, men hvor tjeneste
mannen også hadde brutt sine tjenesteplikter 
ved å sette seg ut av stand til å utføre tjenesten. 
Således kunne man anta at det etter dagens for
svarspersonellov § 10 ville være mulig å 
anvende § 77 for de mer graverende tilfellene. 
Etter Generaladvokatens oppfatning er dette 
imidlertid tvilsomt. Begrunnelsen for det er at 
forsvarspersonelloven § 10, i motsetning til 
loven av 1936, nettopp har til hensikt å beskytte 
de særlige interesser Forsvaret har i at perso
nellet ikke er påvirket av alkohol eller andre 
midler når de skal utføre tjeneste, jf. Ot.prp. nr. 
60 (2003–2004) pkt. 7.1 siste avsnitt. (Sitat ikke 
inntatt her). Med denne begrunnelsen for 
bestemmelsen antar Generaladvokaten at det 
ikke er adgang til å subsumere forhold under 
en (annen) straffebestemmelse (f.eks. § 77) der 
grunnlaget består i at en tjenestepliktig person 
har nytt alkohol eller annet berusende middel i 
tjenesten, eller denne har møtt til tjeneste påvir
ket av alkohol eller slike midler. 

Etter Generaladvokatens oppfatning bør 
departementet vurdere å åpne for strengere 
reaksjon enn refselse for brudd på avholdsplik
ten. I likhet med andre yrker der det foreligger 
et særlig behov for avhold ifm. tjenesten, f.eks. 
luftfart, helsepersonell og liknende, kan det 
tenkes eksempler hvor det å møte påvirket av 
alkohol eller andre midler er en handling som 
er for alvorlig til å kunne avgjøres disiplinært. 
Dette kan f.eks. være hendelser hvor tjenesten 

involverer behandling av skarpe våpen/våpen
systemer hvor risikoen er høy og farepotensia
let stort. Det samme gjelder ved tjenesteopp
drag av særlig taktisk, operasjonell eller strate
gisk viktighet, hvor konsekvensen av 
feilvurderinger er meget alvorlige. 

Luftfartsloven § 6-12 inneholder tilsvarende 
regel om pliktmessig avhold som forsvarsper
sonelloven § 10. Bestemmelsene er også sam
menlignbare hva gjelder de bakenforliggende 
hensyn. Straffesanksjonen for overtredelse av 
avholdsplikten er angitt i luftfartsloven § 14-12, 
hvor strafferammen er bøter eller fengsel inntil 
to år. Etter Generaladvokatens oppfatning bør 
militære tjenestepersoners brudd på avholds
plikten ha tilsvarende straffetrussel som i luft
farten, grunnet de potensielle konsekvenser en 
påvirkning kan ha på utførelsen av særskilte 
tjenesteoppdrag. En ny straffebestemmelse for 
denne typen overtredelser foreslås derfor som 
et nytt ledd i lovforslagets straffebestemmelse. 
[…] 

Bestemmelsen om refselse som reaksjons
middel slik foreslått i § 66, bør utelates. Dette 
innebærer at dagens refselsespraksis vedrø
rende de mildere og «normale» overtredelser 
av avholdsplikten fortsatt kan avgjøres ved ref
selse jf. disiplinærloven § 1 første ledd. 

Dersom Generaladvokatens forslag tas til 
følge anbefales det en klargjøring i forarbei
dene om at det fortsatt er meningen at brudd 
på avholdsplikten avgjøres ved refselse og at 
straff først er aktuelt hvor det foreligger 
omstendigheter som gjør overtredelsen mer 
alvorlig. Et viktig moment i vurderingen av 
hvorvidt saken skal avgjøres disiplinært eller 
som straffesak vil være tjenestens karakter. 
For oppmøtetilfellene, vil den forestående tje
nestens karakter og hvorvidt tjenestepersonen 
var klar over at en slik tjeneste ventet være vik
tige momenter i vurderingen.» 

LO har bemerket til høringsforslagets § 67 at 
bestemmelsen er en repetisjon av militær straffe
lov § 35. LO mener det bør være tilstrekkelig med 
en henvisning. 

13.4 Departementets vurdering 

Refselse 

Formålet med høringsforslagene til paragrafene 
om refs og straff har vært å videreføre de straffe
bestemmelsene som følger av gjeldende rett. 
Departement har sett behov for å se nærmere på 
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bestemmelsene i forhold til disiplinærloven og 
militær straffelov. Dette må gjøres på et senere 
tidspunkt, når militær straffelov og disiplinær
loven skal revideres. 

Departementet viser til Forsvarets og General
advokatens innspill om at militært personell bare 
kan refses for overtredelse av bestemmelsen om 
pliktmessig avhold etter høringsforslaget § 63. 
Heimevernloven § 32 nr. 2 og vernepliktsloven 
§ 48 nr. 2 om å «møte i ikke edru tilstand» erstat
tes av § 63 om pliktmessig avhold og kan refses 
etter § 66 og disiplinærloven. Forslaget til § 66 må 
ses i sammenheng med disiplinærlovens bestem
melser. 

Departement er enig i Generaladvokatens inn-
spill om at tjenestepliktige bør kunne straffes for 
brudd på avholdsplikten på lik linje med for 
eksempel personell som omfattes av luftfarts
loven. Departementet vil vurdere dette nærmere 
og komme tilbake med et forslag til endring. 
Departementet opprettholder derfor forslaget til 
§ 66 om refselse. 

Straff 

Generaladvokaten mener det er konkurrens mel
lom forslaget til § 67 første ledd bokstav c og mili
tær straffelov § 34. Rettspraksis er i dag at perso
ner som unnlater å møte til førstegangstjeneste 
eller gjentatte ganger unnlater å møte til heime
vernstjeneste straffes etter militær straffelov § 34 
jf. § 35. Departementet er enig i at personer som 
ikke møter til tjeneste kan straffes etter militær 
straffelov. Departementet foreslår derfor en hen

visning til militær straffelov av pedagogiske grun
ner. Departementet opprettholder imidlertid 
høringsforslaget til § 67 første ledd bokstav c om 
at man også kan pålegges bot, hvis man ikke 
møter til tjeneste. Etter militær straffelov kan 
krigsmenn bares straffes med fengsel eller arrest. 
Skyldkravet etter forslaget til § 67 første ledd bok
stav c er forsett eller uaktsomhet. 

I samsvar med innspillet fra Generaladvokaten 
foreslår departementet å ta inn i forslaget til § 67 
andre ledd bokstav c at brudd på oppbevarings- og 
vedlikeholdsplikten i forslag til § 64 kan straffes 
med bot. Departementet foreslår også å innar
beide Generaladvokatens forslag til endringer i for
slaget til § 67 fjerde ledd. 

Departementet er enig med Forsvaret i at det 
vil kunne være mer pedagogisk at det fremgår av 
straffebestemmelsen at man også kan straffes for 
forsøk og medvirkning. Departementet har imid
lertid valgt å følge den lovteknikken som gjelder 
for regulering av straff. Det følger av straffeloven 
§ 15 at hvis ikke annet er bestemt, vil medvirkning 
til overtredelse av straffebud kunne straffes. Med
virkning er ikke straffbart etter vernepliktsloven 
§§ 48 andre ledd, 50 første ledd andre punktum og 
heimevernloven §§ 32 andre ledd og 43 første 
ledd andre punktum. Bestemmelsene videreføres 
i forslag til § 67 tredje ledd. Det følger videre av 
straffeloven § 16 at hvis strafferammen er på 1 år 
eller mer, vil også forsøk kunne straffes. Dette 
innebærer at forsøk på overtredelse av de straffe
bud som fremgår av forslaget til § 67 fjerde og 
femte ledd kan straffes. 
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14 Endringer i andre lover 

Departementet foreslår å gjøre tekniske 
endringer i andre lover for å oppdatere regelver
ket til forslag til lov om verneplikt og tjeneste i 
Forsvaret og endringene i forsvarspersonelloven 
som trådte i kraft i 1. januar 2016 som følge av ny 
ordning for militært tilsatte jf. Prop. 111 LS (2014– 

2015). Departementet foreslår videre å oppheve 
bestemmelser som ikke lenger er relevante. Det 
er også behov for å oppdatere flere bestemmelser 
i militær straffelov. Departementet ser det imidler
tid som mer hensiktsmessig at bestemmelsene i 
denne loven først endres når loven revideres. 
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15 Økonomiske og administrative konsekvenser
 

Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsva
ret inneholder ingen forslag til materielle 
endringer som vil bidra til økonomiske eller admi
nistrative konsekvenser av betydning. En foren
kling av regelverket vil kunne medføre reduserte 
økonomiske utgifter, hvis forslaget kan bidra til 
bedre forvaltning av regelverket og mindre behov 

for veiledning av forståelsen av regelverket. Ned
leggelsen av 428 kommunale heimevernsnemn
der omfatter 2140 rådsmedlemmer og frigjør 
administrativ kapasitet både i kommunene og hos 
politiet. Tiltaket er et bidrag til regjeringens 
arbeid for avbyråkratisering og effektivisering av 
statsforvaltningen. 
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16 Merknader til de enkelte bestemmelser
 

16.1 Kapittel 1 Formål, virkeområde og 
definisjoner 

Til § 1 

Paragrafen angir lovens formål. Vernepliktsloven, 
heimevernloven og militærnekterloven har ingen 
formålsbestemmelse. I bokstav a fremgår det at 
den allmenne verneplikten, som er grunnlovfestet 
i Grunnloven § 119, og tjenesteplikten skal sikre 
Forsvarets operative evne. 

Bokstav b og c er en videreføring av forsvars
personelloven § 1 første ledd. Loven skal sikre 
Forsvaret bemanning som egner seg for tjeneste i 
Forsvaret, slik at Forsvaret kan gjennomføre sine 
oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Med 
«egnet» menes både at bemanningen er kvalifisert 
og at den innehar kompetansen som Forsvaret 
har behov for. Det er Forsvarets behov som er sty
rende for hvem som kalles inn til tjeneste i Forsva
ret. Verneplikten er en inngripende plikt. Det er 
ingen rett å få gjøre tjeneste i Forsvaret. Det er 
derfor viktig at loven ivaretar de vernepliktige og 
tjenestepliktiges rettigheter og plikter. Dette for
målet fremgår av bokstav d. 

Til § 2 

Paragrafen beskriver hvem loven gjelder for og hva 
loven gjelder. Paragrafen viderefører virkeområdet 
til vernepliktsloven, heimevernloven, forsvars
personelloven og militærnekterloven. Det fremgår 
av første ledd at bestemmelsen gjelder tjenesteplikt 
i Forsvaret. Med «Forsvaret» i denne loven menes 
etaten «Forsvaret» som ledes av forsvarssjefen. 

Det fremgår av første ledd andre punktum at 
en person kan få tjenesteplikt på grunnlag av at 
hun eller han blir vernepliktig, eller inngår kon
trakt om tjenesteplikt i Forsvaret. Kontrakt om tje
nesteplikt i Forsvaret anses å være så inngripende 
at Forsvaret må ha hjemmel i lov for å pålegge 
personer en slik tjenesteplikt. Kontrakt om tje
neste i Forsvaret kan inngås med hjemmel i §§ 24, 
25, 45 og 51. Militært tilsatte inngår kontrakt om 
tilsetting i Forsvaret. Militært tilsatte er tilsatt i 
Forsvaret og blir beordret til stilling. Dette inne

bærer at selv om de er beordret til stilling i en 
annen etat, bibeholder de sitt tilsettingsforhold til 
Forsvaret. I tillegg kan Forsvaret inngå kontrakt 
om tjenesteplikt i internasjonale operasjoner og 
Heimevernet. Kvinner født før 1. januar 1997 har 
ikke verneplikt, men Forsvaret kan inngå kon
trakt om tjenesteplikt, jf. § 25. Forsvaret kan ikke 
inngå kontrakt om tjenesteplikt med heimverns
ungdom, jf. merknad til § 4. 

Av andre ledd fremgår det at både norske og 
utenlandske statsborgere kan bli pålagt verneplikt 
etter loven, jf. § 6. Verneplikt har de som blir kjent 
skikket til tjeneste og fra det året han eller hun fyl
ler 19 år. 

I tredje ledd er beordringsplikten til alle som 
har en tjenesteplikt regulert. Tjenestepliktige har 
en plikt til i krig og fred å utføre de oppgaver som 
Forsvaret tildeler dem, i den stilling og på det ste
det som Forsvaret bestemmer, jf. §§ 19, 34, 47 og 
50. Dette omfatter også plikten til i fredstid å gjen
nomgå nødvendig militær utdanning og trening 
for nasjonal beredskap. 

Etter fjerde ledd gjelder loven for sivile som er 
tilsatt i Forsvarsdepartementet eller i departemen
tets underliggende etater der dette er særskilt 
bestemt i loven. Dette er en videreføring av for
svarspersonelloven. 

Til § 3 

I bokstav a defineres begrepet styrkeoppbygging. 
Styrkeoppbygging er klargjøring og aktivering 
av militære styrker. Definisjonen er i samsvar 
med bruken av begrepet i Forsvaret i dag og er i 
tråd med kgl.res. 9. desember 2005 nr. 69 om 
fastsetting av styrkeoppbyggingssystemet for 
Forsvaret. 

Bokstav b definerer militært tilsatte som offise
rer, befal, grenaderer og konstabler som er tilsatt i 
Forsvaret. Dette er en videreføring av forsvarsper
sonelloven § 3 første ledd. Departementet foreslår 
å presisere at militært tilsatte har inngått kontrakt 
om tilsetting. De er tilsatt i Forsvaret. Hvis mili
tært tilsatte skal gjøre tjeneste i en annen under
liggende etat, beholder de sitt tilsettingsforhold i 
Forsvaret. De beordres til den konkrete stillingen. 
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Begrepet internasjonale operasjoner er defi
nert i bokstav c. Definisjonen er en videreføring av 
forsvarspersonelloven § 3 tredje ledd med kun 
språklige endringer. «Internasjonale operasjo
ner» omfatter i utgangspunktet enhver militær
operasjon i utlandet som godkjennes av norske 
politiske myndigheter. Kjernen i en internasjonal 
operasjon er bruk av militære styrker i utlandet 
for å skape, bevare eller gjenopprette fred og sta
bilitet. Ordene «fred og stabilitet» favner bredt, og 
beskriver de forskjellige typer internasjonale ope
rasjoner som Forsvaret brukes i. 

Definisjonen omfatter ikke tjeneste som inne
bærer å forsvare Norge eller våre NATO-allierte. 
For det andre avgrenses definisjonen mot annen 
tjeneste i utlandet, eksempelvis deltakelse i mili
tære øvelser og tjeneste ved stående internasjo
nale militære hovedkvarterer og staber. 

For det tredje omfatter definisjonen bare ope
rasjoner som krever bruk av militære styrker. 

Det er ikke et vilkår at den internasjonale ope
rasjonen skal ha et bestemt mandat fra, eller må 
foregå i regi av, bestemte internasjonale organisa
sjoner som for eksempel FN, OSSE eller EU. Nor
ske politiske myndigheter står til enhver tid fritt til 
å avgjøre hvorvidt norske styrker skal delta i en 
bestemt operasjon. 

Loven regulerer ikke i hvilke tilfeller norske 
styrker skal settes inn i utlandet. Loven omfatter 
tjenestepliktiges rettigheter og plikter når kompe
tente norske myndigheter har besluttet at norske 
styrker skal settes inn. 

Til § 4 

Paragraf 4 oppstiller et absolutt og generelt forbud 
mot tvungen rekruttering av barn under 18 år til 
Forsvaret i fred, ved styrkeoppbygging og i krig. 
Forbudet omfatter også frivillig rekruttering til 
stridsrelatert virksomhet eller annen deltakelse i 
væpnede konflikter. Forbudet ble tatt inn i heime
vernloven og vernepliktsloven ved lov 19. januar 
2001 nr. 3 og viderefører vernepliktsloven § 4 fjerde 
ledd og heimevernloven § 6 første ledd, jf. heime
vernloven § 13 andre ledd tredje punktum. Bestem
melsene gjennomfører Barnekonvensjonen og den 
frivillige tilleggsprotokollen om barn i væpnet kon
flikt. 

Det fremgår i første ledd at «stridsrelatert 
virksomhet» eller opplæring i stridsrelatert virk
somhet omfatter militære strids- og våpenteknik
ker, deltakelse i felttjenesteøvelse der stridsele
mentet er en vesentlig del og liknende operativ 
virksomhet. Eksempler på opplæring i stridsrela
tert virksomhet kan være skytetrening som er 

mer direkte knyttet til kamp, militære stridstek
nikker, taktikk m.m. Forbudet omfatter også teo
retisk opplæring i stridsrelatert virksomhet. Opp
læring som ikke retter seg mot strid eller strids
teknikker, og som har klare paralleller til sivil akti
vitet eller idrett faller utenfor forbudet. Dette kan 
for eksempel være aktiviteter som selvforsvar, felt
skyting, bivuakktjeneste, orienteringsløp med 
eller uten skyting, fjellklatring m.m. 

Begrensningen innebærer at personer under 
18 år ikke kan innkalles til tjeneste som verneplik
tige eller rekrutteres til tjeneste før de har fylt 18 
år. Ingen kan pålegges en tjenesteplikt før de har 
fylt 18 år. Dette innebærer at ingen under 18 år 
faktisk kan møte til tjeneste før de har fylt 18 år, 
eller på annen måte fysisk starte den militære tje
nesten i Forsvaret. De kan ikke inngå kontrakt om 
internasjonal tjeneste eller tjeneste i Heimevernet. 
Forsvaret kan ikke rekruttere barn under 18 år til 
tjeneste i Forsvaret. 

Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for 
at personer under 18 år kan bli tatt opp til frivillig 
tjeneste i for eksempel heimvernsungdommen, jf. 
forslag til § 24. Bestemmelsen er heller ikke til 
hinder for at Forsvaret kan innhente opplysninger 
om personer fra det året de fyller 17 år for å 
avgjøre hvem som er skikket til tjeneste, hvem 
som kan innkalles til tjeneste og for å holde verne
plikts- og tjenesteregisteret oppdatert. Forsvaret 
kan også kreve at personer under 18 år gir opplys
ninger om seg selv til Forsvaret, de kan kalles inn 
til sesjon og gjennomføre opptaksprøver. Forsva
ret kan også sende ut rekrutteringsmateriell til 
personer under 18 år. 

Det følger av andre ledd at hvis Norge er i krig, 
krig truer eller Forsvaret iverksetter styrkeopp
bygging, så skal personer under 18 år umiddel
bart fritas fra all tjeneste. 

Barn under 18 år kan ikke kalles inn til tjeneste 
som vernepliktig og er derfor heller ikke omfattet 
av det militære straffe- og disiplinærsystemet. 

Til § 5 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven § 2 og 
heimevernloven §§ 1 og 2. 

Første ledd er ny og gir en overordnet beskri
velse av Forsvarets organisering. Forsvaret består 
i dag av de tre forsvarsgrenene: Hæren, Sjøforsva
ret og Luftforsvaret. I tillegg består Forsvaret av 
flere fellesinstitusjoner og av Heimevernet. For
svaret består også av spesialstyrkene, men dette 
nevnes ikke særskilt i bestemmelsen. Bestemmel
sen viderefører ikke vernepliktsforvaltningens 
oppgaver og plassering i Forsvaret. 



 
120 Prop. 102 L 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

   

 

 

  
  

  
 

 
 

 

 

 
  

 

  

 

Andre ledd første punktum erstatter heime
vernloven § 1 første ledd. Det foreslås å endre 
«fortrinnsvis delta i vernet av heimtrakten» til at 
«Heimevernet har lokalt territorielt ansvar og skal 
delta i territorielle operasjoner som en del av 
nasjonale fellesoperasjoner». Ordlyden endres for 
å være i samsvar med Heimevernets oppgaver og 
ansvar i dag og for å sikre rekrutteringen til Hei
mevernet. I andre ledd andre punktum viderefø
res heimevernloven § 2 og det foreslås å lovfeste 
at Heimevernet er organisert i et Landsråd, dis
triktsråd, områdeutvalg og heimevernsnemnder. I 
dag skal det være en heimevernsnemnd i hver 
kommune. Det foreslås at heimevernsnemder 
ikke lenger skal være på kommunalt nivå, men på 
distriktsnivå, jf. punkt 6.4.4. Organiseringens for
mål er å sikre den lokale forankringen og samar
beidet med sivilbefolkningen. I andre ledd tredje 
punktum foreslås en forskriftshjemmel om at nær
mere bestemmelser om rådene, utvalgene og 
nemndene kan gis i forskrift av Kongen. 

16.2 Kapittel 2 Verneplikten 

Til § 6 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 3 før
ste, andre og fjerde ledd med enkelte språklige 
endringer. Bestemmelsen dekker også heime
vernloven § 4 første ledd. I første ledd fremgår 
hovedregelen om at norske statsborgere, som 
anses skikket til tjeneste i Forsvaret etter § 10, er 
vernepliktige fra de er 19 til de er 44 år. 

Med begrepet «verneplikt» menes den plikten 
enhver norsk statsborger har til å verne om lan
det, jf. Grunnloven § 119. Verneplikten ligger til 
grunn for tjenesteplikt i Forsvaret jf. § 2. 

Det er i første, andre og tredje ledd foretatt 
språklige endringer for å klargjøre på hvilke vilkår 
utenlandske statsborgere og personer med dob
belt statsborgerskap har plikt til å avtjene verne
plikt i Norge. Omfanget av verneplikten til norske 
statsborgere med dobbelt statsborgerskap, regu
leres i første ledd andre punktum og andre ledd. 

Når utenlandske statsborgere kan pålegges 
verneplikt i Norge, reguleres i tredje ledd. I dag er 
vilkåret for at utenlandske statsborgere skal 
kunne pålegges verneplikt at de «hører hjemme i 
riket». «Hører hjemme i riket» erstattes med «opp
holder seg i og har fast tilknytning til Norge». 
Endringen innebærer ingen materiell endring. 
For å kunne avtjene verneplikten må det være 
sannsynlig at vedkommende vil bosette seg i 
Norge permanent eller for et lengre tidsrom, og 
de må ha en tilknytning til Norge. 

Videre erstattes «staten» med «Norge» eller 
«annet land» og «konvensjon» med «avtale» for å 
forenkle språket. 

I fjerde ledd videreføres bestemmelsen i verne
pliktsloven § 50 a første ledd om at kvinner født 
før 1. januar 1997 ikke har verneplikt. Kvinner født 
før 1. januar 1997 kan etter § 25 inngå kontrakt om 
tjeneste i Forsvaret. 

Femte ledd viderefører fritaket for verneplikt i 
vernepliktsloven § 3 fjerde ledd, men er endret for 
å være i samsvar med Grunnloven § 16 om reli
gionsfrihet. Det er også foreslått en presisering 
for å tydeliggjøre at forstandere ikke kan bli pålagt 
tjeneste som prester. Vernepliktsloven § 3 fjerde 
ledd innebærer i dag at en forstander i en moské 
skal gjøre tjeneste som prest, dersom denne for
standeren har gjennomført førstegangstjeneste. 
For å sikre at forstandere i ikke-kristne trossam
funn ikke skal kunne pålegges å gjøre tjeneste 
som prester i Forsvaret, foreslås det at dette kom
mer tydeligere frem. Forstander er et generelt 
begrep som kan brukes på alle religiøse ledere, 
uavhengig av hvilket trossamfunn de tilhører. Det 
vises til vurderingen i punkt 7.1.4. 

I sjette ledd er det en hjemmel til å gi forskrift 
om vilkårene for verneplikten og om fritak for 
verneplikten. Nærmere bestemmelser om dette 
finnes i dag i vernepliktforskriften. At geistlige 
skal gjøre tjeneste som feltprester eller for
standere videreføres i forskrift. 

Til § 7 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 20 første 
til fjerde ledd, 22 nr. 1, 25 og 36 og heimevern
loven § 31. Bestemmelsen må ses i sammenheng 
med §§ 8 og 59. 

Første ledd gir Forsvaret rett til å innhente og 
behandle opplysninger om norske og utenland
ske statsborgere som oppholder seg i Norge. 
Bestemmelsen erstatter «innrullering» som 
omfatter innhenting av personopplysninger fra 
Det sentrale folkeregisteret, og kontroll av opp
lysningene mot andre offentlige registre. Formå
let med innhentingen er å identifisere personer 
som åpenbart ikke er egnet for tjeneste i Forsva
ret. Det er ikke et krav om at utenlandske stats
borgere skal ha en tilknytning til Norge etter § 7, 
jf. § 6. Dette fordi det vil kunne være behov for å 
innhente opplysninger for å avklare deres tilknyt
ning til Norge jf. punkt 7.2.4. Forsvaret kan inn
hente opplysninger som er nødvendige for å 
avgjøre om personer er «skikket til tjeneste» etter 
bokstav a, jf. merknad til § 10. De kan også inn
hente nødvendige opplysninger om tjenesteplik
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tige for å kunne kalle de inn til tjeneste etter bok
stav b. Tjenestepliktige er de som skal gjøre tje
neste i Forsvaret som følge av at de skal avtjene 
verneplikten, personer som har inngått kontrakt 
med Forsvaret om tjeneste, og militært tilsatte på 
de vilkår som følger av loven. Begrepet «tjeneste
pliktig» brukes om alle som etter loven har en tje
nesteplikt i Forsvaret i fred, krig og når krig 
truer. 

For å kunne ivareta kravene i personopplys
ningsloven om behandling og oppbevaring av per
sonopplysninger, er det nødvendig for Forsvaret å 
kunne innhente opplysninger for å sørge for at 
personopplysningene i registeret til enhver tid er 
oppdatert jf. bokstav c. 

Etter andre ledd kan Forsvaret innhente opp
lysninger fra offentlige og private registre. 

Opplysningene kan innhentes fra det året per
sonene fyller 17 år. Forsvaret må starte innhentin
gen av opplysninger fra det året personer fyller 17 
år for å kunne kalle inn personer til førstegangs
tjeneste det året de fyller 19 år. Opplysningene 
som innhentes skal registreres i Forsvarets verne
plikts- og tjenesteregister. 

Etter tredje ledd kan departementet i forskrift 
gi nærmere bestemmelser om innhenting og 
behandling av personopplysninger. 

Til § 8 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 27 andre 
ledd, 39 første ledd første og andre punktum, 40, 
42 første ledd, 43 og heimevernloven § 24 bokstav 
a til c og bokstav e. 

Første ledd pålegger personer fra det året de 
fyller 17 år, å gi Forsvaret de opplysningene som 
er nødvendige for at Forsvaret kan avgjøre hvem 
som kan kalles inn som vernepliktige eller tje
nestepliktige. Plikten omfatter alle opplysninger 
som er relevante for å kunne avgjøre om perso
ner er skikket til tjeneste og skal innkalles til tje
neste. Dette innebærer at hvis Forsvaret ber om 
opplysninger etter § 7 er personer forpliktet til å 
svare. Brudd på opplysningsplikten kan straffes 
etter § 67 første ledd bokstav a og fjerde ledd 
bokstav a. Dette innebærer en endring fra gjel
dende rett, hvor personer uoppfordret skal gi 
Forsvaret opplysninger som kan være relevante 
for å vurdere vernepliktsforholdet. Forsvaret kan 
kreve at opplysningene skal dokumenteres, for 
eksempel at helseopplysninger skal dokumente
res med legeerklæring. 

Bestemmelsen omfatter også plikten til å svare 
på egenerklæringen til det som i dag kalles sesjon 
1 i vernepliktsloven § 27 andre ledd. Egenerklæ

ringen er en del av prosessen med å innhente per
sonopplysninger for å vurdere hvem som er skik
ket til tjeneste. 

Første ledd fjerde punktum viderefører mili
tærnekterloven § 2 fjerde ledd. Vernepliktige som 
søker om fritak fra tjeneste i Forsvaret av overbe
visningsgrunner etter kapittel 4, kan bli pålagt å 
forklare seg ved personlig fremmøte for vedtaks
myndigheten. Vedtaksmyndigheten kan kreve 
personlig fremmøte hvis det ikke er mulig å vur
dere om fritaksgrunnene er oppfylt på bakgrunn 
av sakens dokumenter. Vedtaksmyndigheten er i 
dag Forsvaret. 

Andre ledd viderefører vernepliktsloven §§ 42 
første ledd og 43 andre ledd med språklige for
enklinger. 

Tredje ledd erstatter vernepliktsloven § 39 før
ste ledd, med et enklere språk og bestemmelsen 
gjøres mer tidsrelevant. Forsvaret kan pålegge 
personer som kan bli innkalt til tjeneste en melde
plikt, hvis de skal flytte eller oppholde seg utenfor 
Norge i mer enn to måneder. Dette er i samsvar 
med hva som følger av vernepliktforskriften. Mel
deplikten kommer i tillegg til meldeplikten til 
folkeregisteret. Meldeplikten omfatter ikke lenger 
melding til politiet. 

Fjerde ledd viderefører vernepliktsloven § 40 
andre ledd og erstatter militærnekterloven § 2 
femte ledd andre og tredje punktum, og gir hjem
mel for Kongen til å gi bestemmelser om at alle 
søkere skal forklare seg muntlig i saker om fritak 
for tjeneste i Forsvaret. Bestemmelsen skal kunne 
brukes som et korrektiv ved økninger i søkermas
sen som kan skyldes misbruk av fritaksinstituttet. 
Forhold relatert til søkervolum, vurdert opp mot 
forsvarsmessige hensyn, vil være retningsgivende 
for eventuell innføring av skjerpede fritaksprose
dyrer. 

Til § 9 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 21, 26 
første ledd, 27 tredje, fjerde og sjette ledd. På bak
grunn av opplysningene som Forsvaret kan inn
hente etter §§ 7 og 8, avgjør Forsvaret hvem de 
mener bør innkalles til sesjon. Lovreguleringen av 
todelt sesjonsordning videreføres ikke. De som 
Forsvaret velger å kalle inn til sesjon har en plikt 
til å møte. Møter man ikke, kan man ilegges bot 
eller fengselsstraff etter § 67. 

I første ledd tredje punktum lovfestes adgan
gen til å søke om utsettelse av tidspunktet for 
fremmøte til sesjon. For å få utsettelse må det 
foreligge vektige velferdsgrunner. Vektige vel
ferdsgrunner kan i denne sammenhengen for 
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eksempel være sykdom, eksamen eller tellende 
prøver, eller planlagt opphold i utlandet. Begrens
ningen om at det kun kan gis utsettelse for inntil 
tre år, videreføres ikke. Dette innebærer at det i 
prinsippet kan gis utsettelse frem til plikten for 
gjennomføringen av førstegangstjenesten faller 
bort etter § 22. Hvor lenge det kan gis utsettelse 
om gangen, kan reguleres i forskrift. 

Andre ledd beskriver hva sesjon er og hva som 
er formålet med sesjonen. Med «sesjon» menes 
det som i dag faller innunder «sesjon del 2». 

I tredje ledd skal departementet i forskrift gi 
utfyllende regler om hvordan sesjonen skal gjen
nomføres og godtgjørelsen for å møte til sesjon. 
Forskriftskompetansen legges til departementet. 

Til § 10 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 26 første 
ledd, 27 første ledd, 29, 30 andre ledd, 32, 35, 41 
første ledd, 46 fjerde ledd og heimevernloven § 7. 

Første ledd viderefører vernepliktsloven §§ 32, 
41 første ledd og heimevernloven § 7, men med en 
forenkling og klargjøring av ordlyden. Plikten i før
ste ledd innebærer at Forsvaret kan kreve at perso
ner skal la seg undersøke av lege, og gjennomføre 
andre undersøkelser og prøver som er nødvendige 
for å vurdere om hun eller han er skikket til tje
neste i Forsvaret. Plikten omfatter både de som er 
på sesjon, de som er innkalt til tjeneste og tjeneste
pliktige som er i tjeneste. Andre undersøkelser og 
prøver som gjennomføres på sesjon er fysiske og 
psykologiske prøver. Forsvaret kan bare pålegge 
undersøkelser og prøver som er nødvendige for å 
vurdere om en person er skikket til tjeneste. 

I andre ledd videreføres hovedinnholdet i 
bestemmelsene om klassifisering og om fastset
ting av legekjennelse i vernepliktsloven §§ 26, 29 
og 30 andre ledd. Begrepsbruken er endret og 
bestemmelsene forenklet. Vurdering av hvem 
som er skikkethet etter § 10 erstatter det som i 
dag omfattes av «klassifisering». «Legekjennelse» 
erstattes med «vedtak om helsetilstand». Vedtak 
om helsetilstand er en avgjørelse av en persons 
medisinske skikkethet. Helsetilstanden fastsettes 
på bakgrunn av en legeundersøkelse. Vedtak om 
helsetilstand er en av undersøkelsene som inngår 
i vurderingen av om en person er skikket til tje
neste. Vedtak om helsetilstand skal baseres på 
den faktiske helsetilstanden på undersøkelsestids
punktet. Endring av vedtak om helsetilstand kan 
endres ved fornyet legeundersøkelse eller ved 
fremlagt dokumentasjon fra for eksempel spesia
list, sykehusavdeling, fastlege, psykolog eller 
fysioterapeut. 

Tredje ledd viderefører vernepliktsloven § 35 
og fastsetter i loven at Forsvaret skal informere 
alle som har blitt vurdert om de er skikket til tje
neste av Forsvaret, om resultatet av vurderingen. 

Etter fjerde ledd kan departementet gi utdy
pende bestemmelser om undersøkelser og prøver, 
og om vurderingen av helsetilstanden i forskrift. 
Nærmere bestemmelser om saksbehandlingen av 
vedtak om helsetilstand foreslås regulert i for
skrift. Forskriftskompetansen foreslås delegert til 
departementet. 

Til § 11 

Paragrafen regulerer retten til å klage på og 
omgjøring av vedtak om helsetilstand. Bestem
melsen erstatter vernepliktsloven § 31, men den 
er forenklet og endret i samsvar med gjeldende 
praksis i Forsvaret. Første ledd klargjør at vedtaket 
om helsetilstanden kan påklages. Klagefristen er i 
samsvar med dagens praksis på seks måneder. 
Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for 
avgjørelser etter §§ 10 og 11, jf. § 65. 

I andre ledd presiseres det at Forsvaret kan 
omgjøre vedtaket, hvis Forsvaret mottar nye opp
lysninger. Vedtaket kan omgjøres uten klage og til 
ugunst for den det gjelder. 

Tredje ledd gir hjemmel til å fastsette nærmere 
bestemmelser om behandlingen av klager på ved
tak om helsetilstand, herunder hvem som er kla
geinstans og om omgjøring av vedtak om helsetil
stand. Forskriftskompetansen er lagt til departe
mentet. 

Til § 12 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven § 4 andre og 
tredje ledd. Bestemmelsen omfatter de som frivil
lig søker om å få gjøre tjeneste eller få opplæring i 
Forsvaret før de blir vernepliktige. Personer som 
får opplæring er for eksempel lærlinger i Forsva
ret. De kan ikke bli vernepliktige før de fyller 18 
år, jf. § 4 og punkt 6.3. 

Til § 13 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 8 andre 
og tredje ledd med enkelte mindre endringer og 
forenklinger. Alle som har vært militært tilsatt i 
Forsvaret i minst ett år, får utvidet verneplikt til og 
med det året de fyller 55 år. Førstegangstjenesten 
skal ikke tas med i beregningen av denne tjeneste
tiden. 
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Til § 14 

Paragrafen viderefører heimevernloven § 4 første 
ledd nr. 2 og andre ledd med enkelte endringer og 
forenklinger. Bestemmelsen er en særregel for 
tjenestepliktige som er beordret til Heimevernet. 
Hvis Heimevernet ikke har tilstrekkelig med tje
nestepliktige i alderen 19 til 44 år, kan Forsvaret 
pålegge personer som er over 44 år og som er 
skikket til tjeneste, en utvidet verneplikt til de er 
55 år. Formålet med bestemmelsen er å sikre 
rekrutteringen til Heimevernet. Etter andre ledd 
kan Kongen i forskrift gi nærmere bestemmelser 
om innholdet i den utvidede verneplikten. 

Til § 15 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 7 tredje 
ledd andre punktum og 17 første ledd siste punk-
tum. Første ledd hjemler en overføring av verne
pliktige, som Forsvaret ikke har behov for, til Sivil
forsvaret og politiet. Bestemmelsen viderefører 
ikke overføring til Handelsflåten og Heimevernet. 
Ordningen med sjømenns verneplikt i handelsflå
ten ble avviklet i 2009, se punkt 7.5.1. Dette er en 
forenkling og en oppdatering til gjeldende prak
sis. Etter forskriftshjemmelen i andre ledd kan det 
gis utfyllende bestemmelser om hvordan overfø
ringen skal skje. Hvor mange vernepliktige som 
kan overføres bestemmes av Stortinget og kan 
ikke reguleres i forskriften. 

Til § 16 

Paragrafen erstatter og slår sammen verne
pliktsloven §§ 4 første ledd, 5 første og andre ledd, 
20 femte ledd, 26 andre ledd, 30 tredje ledd, 34 
andre ledd, 39 første ledd og heimevernloven §§ 4 
tredje ledd og 6, og regulerer verneplikt i krig og 
når krig truer. Formålet er å sikre Forsvarets 
behov for tilgang på personell i en krigssituasjon. I 
dag kan særskilte bestemmelser om verneplikten 
i krig og når krig truer fastsettes i kongelige reso
lusjoner. Det foreslås å endre dette til at bestem
melsene skal fastsettes i forskrift. Dette vil gi 
større forutsigbarhet for den enkelte. Hvis det er 
behov for en raskere beslutning etter beredskaps
loven kan det gjøres unntak for kravet om for
skrift. Hvorvidt Norge er i krig eller krig truer, må 
avgjøres i den konkrete situasjonen. 

Bokstav a viderefører vernepliktsloven § 4 før
ste ledd og heimevernloven § 4 tredje ledd om at 
Kongen kan bestemme at verneplikten inntrer fra 
18 år når Norge er i krig eller krig truer. At verne
plikten kan utvides til 55 år i krig eller når krig 

truer følger i dag av vernepliktsloven § 5 og av 
heimevernloven § 4 første ledd nr. 1. Regulerin
gen av «krigsforsterkningen» foreslås ikke videre
ført. Forsvarets behov for personell i krig eller når 
krig truer er tilstrekkelig dekket gjennom en utvi
det plikt til 55 år. 

Bokstav b i § 16 viderefører bestemmelsen i 
vernepliktsloven § 26 andre ledd og § 34 andre 
ledd. Etter § 16 bokstav b kan Kongen i forskrift gi 
bestemmelser om at vurdering av hvem som er 
skikket til tjeneste kan gjøres på annen måte enn 
det som følger av §§ 9 og 10. I en krigssituasjon vil 
det kunne være umulig eller uhensiktsmessig å 
gjennomføre sesjon og vurdere om personer er 
skikket etter §§ 9 og 10. Det vil derfor være behov 
for å kunne gi bestemmelser som for eksempler 
gir forenklede prosedyrer for å avgjøre hvem som 
er skikket for tjeneste. 

Bokstav c viderefører innholdet i verneplikts
loven § 30 tredje ledd andre punktum om at 
Kongen kan bestemme en fornyet vurdering av de 
som tidligere ikke er funnet skikket til tjeneste. 

Bokstav d viderefører vernepliktsloven § 20 
femte ledd om at Kongen kan bestemme at norske 
statsborgere som oppholder seg utenfor Norge, 
kan kalles inn til sesjon. 

Bokstav e viderefører vernepliktsloven § 39 
første ledd om reiseforbud i krig eller når krig 
truer. Kompetansen til å fastsette bestemmelser 
om dette foreslås endret fra å kreve samtykke fra 
Stortinget til at de kan fastsettes av Kongen. Med 
«reiseforbud» menes at det kan bestemmes at alle 
som Forsvaret kan kalle inn til tjeneste i krig eller 
når krig truer, ikke har lov til å reise ut av Norge. 

16.3 Kapittel 3 Tjenesteplikten for 
vernepliktige og personer med 
kontrakt om tjeneste 

Til § 17 

Paragrafen viderefører og slår sammen bestem
melser i vernepliktsloven §§ 9, 13 første ledd og 
heimevernloven §§ 10 og 13 andre og tredje ledd. 
Endringene innebærer språklige endringer og en 
oppdatering til dagens begrepsbruk og organise
ring av Forsvaret. 

Paragrafen omfatter tjenesteplikten i fred. Før
ste ledd første punktum viderefører vernepliktslo
ven § 9. Første ledd andre punktum er ny og presi
serer at tjenesteplikten etter § 17 går foran annen 
lovpålagt tjenesteplikt, for eksempel tjenesteplik
ten etter sivilbeskyttelsesloven, polititjenesteloven 
og helseberedskapsloven. Dette gjelder ikke for 
tjeneste i internasjonale operasjoner, jf. § 50 andre 
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ledd. Fritak fra tjenesteplikten kan bare gis etter 
§ 32. 

I andre ledd videreføres vernepliktsloven § 9 
nr. 1 og «årlig heimevernstjeneste» er tatt inn som 
en egen kategori tjeneste i bokstav c. Innenfor 
rammen av den årlige heimevernstjenesten, kan 
tjenestepliktige pålegges å delta på arrangemen
ter som er i Forsvarets og Heimevernets interes
ser, jf. § 23. 

Lengden på førstegangstjenesten fastsettes 
årlig av Stortinget. 

Repetisjonstjeneste i andre ledd bokstav b, 
omfatter også hjelpetjeneste i tilknytning til repeti
sjonstjeneste og etterutdanningskurs, for verne
pliktige eller tjenestepliktige som ikke er styrke
disponert til militær avdeling eller Forsvarets fel
lesinstitusjoner. 

Offisers-, befals- og spesialistopplæring i bok
stav d, erstatter «befals- og annen særopplæring». 
Dette er i samsvar med ny militærordning som ble 
vedtatt i Innst. 335 L og 336 S (2014–2015) til 
Prop. 111 LS (2014–2015). 

Tredje ledd omfatter ekstraordinær tjeneste. 
Tredje ledd bokstav a, b og c er en videreføring av 
heimevernloven § 13 andre ledd, jf. Ot.prp. nr. 36 
(2005–2006), jf. Innst.O. nr. 32 (2005–2006). Bok
stav b og c erstatter også vernepliktsloven § 9 nr. 2 
bokstav b. Vernepliktsloven § 7 tredje ledd første 
punktum videreføres ikke. Behovet for å kunne 
benytte vernepliktige til å utføre samfunnsnyttig 
arbeid, vil være tilstrekkelig dekket gjennom 
tredje ledd bokstav c. 

Tredje ledd bokstav d viderefører verneplikts
loven § 9 nr. 2 bokstav a. Bestemmelsen omfatter 
øvelser som er nødvendig for å styrke Forsvaret 
ved å gi tjenestepliktige nødvendig trening for å 
møte i beredskapssituasjoner, for eksempel ekstra
ordinære feltøvelser. 

Tredje ledd bokstav a, b og c må også ses i 
sammenheng med politiloven § 27 a og instruks 
22. juni 2012 nr. 581 om Forsvarets bistand til poli
tiet, jf. Prop. 79 L (2014–2015). 

I tredje ledd bokstav e endres «beredskaps
tjeneste» til «beredskapstjeneste ved styrkeopp
bygging». Dette for å klargjøre at en i denne sam
menheng bare snakker om styrking av Forsvaret, 
og ikke beredskap generelt. Beordret «satt på 
krigsfot i beredskapsøyemed» foreslås endret til 
«styrkeoppbygging», jf. § 3 bokstav a. Dette er i 
tråd med kgl.res. 9. desember 2005 nr. 69 om fast-
setting av styrkeoppbyggingssystemet for Forsva
ret og Forsvarets begrepsbruk i dag. 

Etter vernepliktsloven § 13 første ledd skal 
ekstraordinær tjeneste besluttes av Kongen med 
Stortingets samtykke. I fjerde ledd første punktum 

foreslås det at beslutningen om at vernepliktige 
kan brukes til å utføre ekstraordinær tjeneste kan 
gis av Kongen i statsråd. Forskriftshjemmelen i 
fjerde ledd andre punktum viderefører heime
vernloven § 13 tredje ledd, jf. punkt 8.1.2 og 8.1.4. 
Det kan i forskriften fastsettes bestemmelser om 
hvem som kan be om bistand fra Heimevernet og 
hvem som skal bære kostnadene. 

Til § 18 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 10 første 
ledd, 12 første og tredje ledd, 13 andre og tredje 
ledd og heimevernloven §§ 9 og 16. 

Første ledd første punktum er ny og foreslår å 
lovfeste lengden på den ordinære tjenesten, som i 
dag fastsettes årlig av Stortinget i Prop. 1 S. Dette 
er den totale lengden på den ordinære tjenesten 
som vernepliktige i fred kan pålegges i Forsvaret, 
Sivilforsvaret eller i politiet. Ordningen med at 
Stortinget bestemmer lengden på førstegangstjen
sen, den årlige heimevernstjenesten, repetisjons
tjenesten og offisers-, befals- og spesialistopplæ
ringen videreføres i andre punktum. Andre ledd 
viderefører vernepliktsloven § 13 andre ledd med 
språklige forenklinger. Vernepliktige kan ikke kal
les inn til ekstraordinær tjeneste som varer len
gere enn seks måneder av gangen. Dette gjelder 
ikke for beredskapstjeneste ved styrkeoppbyg
ging, jf. § 17 tredje ledd bokstav e. Tredje ledd 
viderefører vernepliktsloven § 13 tredje ledd før
ste punktum. Det er ingen begrensing på hvor 
mange ganger vernepliktige kan kalles inn til tje
neste, men Forsvaret skal så langt det er mulig 
fordele den ekstraordinære tjenesten på de verne
pliktige. Forsvarets behov vil likevel være sty
rende for hvem som innkalles. I fjerde ledd er Kon
gen gitt hjemmel til å fastsette bestemmelser om 
hvordan den ordinære tjenesten skal beregnes og 
godskrives i forskrift. 

Til § 19 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 16, 18, 33 
første ledd, 34 første ledd og heimevernloven 
§§ 20 og 22 med språklige forenklinger og en opp
datering til hvordan Forsvaret er organisert i dag. 
«Fordeling» erstattes med «innkalling». Første ledd 
lovfester reglene om innkalling som i dag følger av 
vernepliktforskriften. Første ledd andre punktum 
presiserer at de som blir innkalt til tjeneste må 
møte. Brudd på møteplikten kan straffes etter for-
slag til § 67 første ledd bokstav c og militær straf
felov §§ 34 og 35. Møteplikten omfatter innkalling 
til all tjeneste, og vil også omfatte innkalling for å 
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motta utstyr. I første ledd tredje punktum fremgår 
det at innkallingene til tjeneste i Forsvaret skal 
inneholde informasjon om når og hvor den verne
pliktige skal møte, og hvor lenge tjenesten skal 
vare. Andre ledd viderefører bestemmelsen i ver
nepliktsloven § 33 første ledd andre punktum om 
at Forsvaret skal ta hensyn til den vernepliktiges 
eget ønske om type tjeneste, dersom dette er 
mulig. Forsvarets behov vil være avgjørende. For
skriftshjemmelen i tredje ledd omfatter nærmere 
bestemmelser om innkallingen og utsettelse av tje
neste. Bestemmelsen viderefører verneplikts
loven § 18 og heimevernloven § 22. Med «sam
funnsinteresser» menes for eksempel offentlige 
oppdrag, verv og utdanning som ikke kan ivaretas 
av andre, og som er avgjørende for å hindre at 
skade oppstår, liv går tapt eller viktige samfunns
funksjoner stopper opp. «Vektige velferdsgrunner» 
kan være sykdom i nærmeste familie, omsorgsan
svar, utdanning eller at tjenesten vil medføre store 
økonomiske tap. Forsvaret vurderer om det skal 
gis utsettelse på bakgrunn av en helhetsvurdering 
av den innkaltes situasjon. Forskriftskompetansen 
foreslås lagt til departementet. 

Til § 20 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 41 før
ste ledd andre punktum og forsvarspersonelloven 
§ 17 bokstav b, jf. forskrift om internasjonale ope
rasjoner § 5 femte ledd. 

Første ledd pålegger alle tjenestepliktige å ta 
de vaksiner som er nødvendige for tjeneste i For
svaret. Hvilke vaksiner som er nødvendige, 
beror på en vurdering av risiko for smittsomme 
sykdommer for den konkrete tjenesten. De som 
motsetter seg nødvendige vaksiner, vil ikke være 
skikket til tjeneste. Plikten omfatter også å godta 
andre tiltak som Forsvaret mener er nødvendige 
for å forebygge smittsomme sykdommer. Brudd 
på bestemmelsen kan straffes etter § 67 andre 
ledd bokstav b og fjerde ledd bokstav e. I andre 
ledd er det gitt hjemmel til at departementet i for
skrift kan gi nærmere bestemmelser om vaksine
ringen og om andre tiltak som er nødvendige for 
å forebygge smittsomme sykdommer. 

Til § 21 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 11 før
ste ledd, med forslag til forenklinger og oppdate
ring til den gjeldende organiseringen av Forsvaret. 
I første punktum følger det at Forsvaret skal sørge 
for at førstegangstjenesten gjennomføres så snart 
som mulig etter at det er bestemt at den verneplik

tige skal innkalles til førstegangstjeneste. Det er 
Forsvarets behov som er styrende, men det er vik
tig for den enkelte med størst mulig forutsigbarhet 
om når førstegangstjenesten skal gjennomføres. I 
andre punktum endres «avsluttet» til «påbegynt». 
Hvis det er mulig, skal tjenesten være påbegynt 
innen utløpet av det året den tjenestepliktige fyller 
22 år. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 
§ 9 første ledd om at man kan søke om utsettelse 
av fremmøtetidspunktet for sesjon og utsettelse av 
tjeneste i § 19 tredje ledd. Personer med høyere 
sivil utdanning som har betydning for Forsvaret og 
som innkalles til tjeneste, vil ofte innkalles først 
etter at utdanningen er fullført, jf. § 27. 

Til § 22 

Paragrafen viderefører bestemmelsen i verne
pliktsloven § 12 andre ledd. Vernepliktsloven § 12 
første og tredje ledd videreføres ikke. Det følger 
av første ledd at hvis Forsvaret ikke har innkalt en 
vernepliktig til tjeneste i løpet av det året han 
eller hun fyller 28 år, faller plikten til å møte til 
førstegangstjeneste bort. Første ledd andre punk-
tum følger det at hvis den tjenestepliktige starter 
førstegangstjenesten, men tjenesten blir avbrutt 
på grunn av sykdom, skade eller lignede faller 
også plikten til å gjennomføre tjenesten bort ved 
utløpet av det året han eller hun fyller 28 år. 
Andre ledd viderefører bestemmelsen om at plik
ten til å gjennomføre førstegangstjenesten varer 
ut det året de tjenestepliktige fyller 33 år, dersom 
de selv har medvirket til at de ikke er innkalt før. 
Dette kan for eksempel være hvis de har fått 
utsatt tjenesten etter § 19 tredje ledd. 

Bestemmelsen gir ikke fritak for verneplikten. 

Til § 23 

Paragrafen viderefører bestemmelsene i heime
vernloven §§ 10, 13 første ledd og 17, med språk
lige endringer og presiseringer. 

Første ledd viderefører heimevernloven § 10. 
Hovedregelen er at tjenestepliktige i Heimevernet 
som ikke er tilsatt, skal innkalles til sammenheng
ende årlig heimevernstjeneste. Tjenesten kan 
deles opp når det er behov for det. Sammenheng
ende heimevernstjeneste er tjeneste som varer 
mer enn åtte timer. Den sammenhengende tje
nesten skal ikke vare lenger enn den maksimale 
årlige tjenestetiden som Stortinget bestemmer. I 
den sammenhengende tjenesten bør det inngå en 
helg, lørdag og søndag, med mindre utdannings
hensyn tilsier at tjenesten bør eller må gjennom
føres på ukedager. Heimevernstjenesten kan også 



 
126 Prop. 102 L 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
  
 

 

 

 

 

   

   

 
  

 
 

 

   

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

pålegges avtjent over flere kortere treninger som 
til sammen ikke overstiger den maksimale 
tjenestetid som Stortinget årlig bestemmer. 

Andre ledd viderefører heimevernloven § 17. 
Tjenestepliktige i Heimevernet kan beordres til å 
gjennomføre opplæring i andre deler av Forsvaret. 

Hvis den tjenestepliktige på grunn av midlerti
dig flytting eller har fravær av så lang varighet at 
han eller hun ikke kan utføre den årlige heime
vernstjenesten på sitt hjemsted, kan den tjeneste
pliktige pålegges å gjennomføre heimeverns
tjenesten ved heimevernsavdeling der hvor han 
eller hun oppholder seg. 

Tredje ledd presiserer at tjenestepliktige i Hei
mevernet, som en del av den årlige heimeverns
tjenesten, kan pålegges å gjøre tjeneste når 
Heimevernet bistår i sivile arrangementer som er 
i Forsvarets interesse. Bestemmelsen viderefører 
heimevernloven § 13 første ledd. 

Fjerde ledd omfatter nærmere bestemmelser 
om den årlige heimevernstjenesten og bruk av tje
nestepliktige i Heimevernet til sivile arrangemen
ter. Bestemmelser om når Heimevernet kan 
benyttes til sivile arrangementer og hvem som 
kan bære kostnader dekkes av hjemmelen i § 17 
fjerde ledd andre punktum. 

Til § 24 

Paragrafen erstatter heimevernloven § 5 om frivil
lige i Heimevernet. Første ledd foreslår å presisere 
at personer fra 16 år kan tas opp i Heimevernet. 
Dette gjelder i dag ungdom som tas opp i Heime
vernsungdommen. Det foreslås å bruke «tas opp» 
for å presisere at de ikke kan inngå kontrakt som 
innebærer en tjenesteplikt i Heimevernet før de har 
fylt 19 år. Når det gjelder hva slags type tjeneste 
personer under 18 år kan utføre, vises det til 
merknaden til § 4. Andre ledd gir hjemmel for For
svaret til å inngå kontrakt med personer som har 
fylt 19 år om tjeneste i Heimevernet. 19 år er i sam
svar med vernepliktsalderen og det som i dag føl
ger av heimevernforskriften. I tredje ledd foreslås 
en presisering av at personer som allerede har en 
tjenesteplikt i Forsvaret ikke kan inngå kontrakt 
om frivillig tjeneste i Heimevernet. Dette inne
bærer at militært tilsatte eller vernepliktige som er 
disponert til andre avdelinger i Forsvaret, ikke kan 
inngå kontrakt om frivillig tjeneste i Heimevernet 
som medfører en tjenesteplikt. Formålet med 
bestemmelsen er å unngå at samme person har tje
nesteplikt i flere avdelinger i Forsvaret. 

I fjerde ledd foreslås at Kongen kan gi bestem
melser i forskrift om vilkårene for frivilliges tje
neste i Heimevernet. Bestemmelsen viderefører 

heimevernloven § 5 andre ledd. Forskriftsbestem
melsen omfatter frivillige både etter første og 
andre ledd. 

Til § 25 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven § 50 a andre 
ledd. Kvinner født før 1. januar 1997, kan inngå 
kontrakt om tjenesteplikt i Forsvaret. Det er fore
slått en forenkling av bestemmelsen. Kvinner født 
etter 1. januar 1997 fikk verneplikt 1. januar 2015, 
jf. Prop. 122 L (2013–2014). Første ledd regulerer 
Forsvarets adgang til å inngå kontrakt med kvin
ner som ikke har verneplikt om tjeneste på 
samme vilkår som vernepliktige og tjenesteplik
tige. Etter andre ledd kan Kongen gi nærmere 
bestemmelser i forskrift om vilkår og fritak for tje
nesteplikten. Kvinner som inngår kontrakt etter 
denne bestemmelsen kan søke om fritak etter 
kapittel 4. Kontrakten kan ikke sies opp. Forslaget 
er en videreføring av gjeldende rett. 

Til § 26 

Paragrafen viderefører bestemmelsene i verne
pliktsloven § 19 første og andre ledd og heime
vernloven §§ 12 og 19 første og andre ledd. 

Første og andre ledd er en videreføring av ver
nepliktsloven § 19 første og andre ledd og heime
vernloven § 19 første og andre ledd med språklige 
forenklinger. Etter første ledd kan tjenestepliktige 
pålegges tilleggstjeneste hvis de har fravær fra tje
nesten på grunn av sykdom, skade eller andre 
grunner. Tilleggstjenesten kan også pålegges på 
grunn av forsømmelser i tjenesten. Med «nødven
dig tilleggstjeneste» menes så lang tjeneste som 
er nødvendig for at de får tilstrekkelig opplæring. 
Tilleggstjenesten etter andre ledd kan pålegges 
selv om de har fått tilstrekkelig opplæring. 

I tredje ledd foreslås det å lovhjemle at tjeneste
pliktige som får offisers-, befals- og spesialistopp
læring i Heimevernet kan pålegges et tillegg til 
tjenesten på inntil 14 dager, innenfor en treårsperi
ode. Tilleggstjenesten kan enten kreves gjennom
ført samlet, maks 14 dager eller oppdelt. Bestem
melsen viderefører heimevernloven § 12. 

I fjerde ledd gis det hjemmel til å gi nærmere 
bestemmelser om tilleggstjenesten etter første og 
andre ledd i forskrift. Forskriftskompetansen fore
slås lagt til departementet. 

Til § 27 

Paragrafen erstatter og presiserer verneplikts
loven §§ 10 andre ledd og 11 andre ledd. Etter 
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første ledd kan Forsvaret kalle inn personer med 
sivil utdanning av betydning for Forsvaret til offi
sers-, befals- og spesialistopplæring. Formålet er 
å gi Forsvaret mulighet til å rekruttere, utvikle 
og anvende personell med særlig kompetanse 
som Forsvaret har spesielt behov for. Med sivil 
utdanning menes utdanning fra videregående 
skole eller høyere. Dette omfatter også yrkesfag
lig utdanning. Dette er i dag for eksempel leger, 
sykepleiere, jurister og prester. Bestemmelsen 
er ikke begrenset til personer med høyere utdan
ning. Tjenestepliktige med kompetanse på et 
lavere utdanningsnivå kan også kalles inn og gis 
spesialistopplæring. 

Andre ledd foreslår å lovhjemle at de tjenes
tepliktige med høyere sivil utdanning som kal
les inn etter første ledd, kan pålegges en tillegg
stjeneste på 90 dager. Tilleggstjenesten kommer 
i tillegg til 19 måneder, jf. § 18 første ledd. 
Andre ledd tredje punktum viderefører verne
pliktsloven § 11 andre ledd første punktum. For 
tjenestepliktige som omfattes av første ledd og 
som har en høyere sivil utdanning, vil det ofte 
kunne være behov for å fordele tjenestetiden på 
en annen måte enn for andre vernepliktige. Det 
vil for eksempel være aktuelt å dele opp tje
nesten, eksempelvis ved å vente med å kalle inn 
disse til de har fullført eller startet sin sivile 
utdanning. 

I tredje ledd foreslås en forskriftshjemmel 
som gir departementet kompetanse til å gi 
bestemmelser om hvilken utdanning som har 
betydning for Forsvaret, om tjenestevilkår, om 
tilleggstjeneste for tjenestepliktige som får offi
sers-, befals- og spesialistopplæring, og om inn
kalling til tjeneste. Forskriftskompetansen fore
slås lagt til departementet. 

Til § 28 

Paragrafen erstatter og forenkler vernepliktsloven 
§ 38 første ledd andre punktum og andre ledd. 
Tjenesteplikten innebærer å gjøre de oppgavene 
som Forsvaret tildeler, i den stillingen og på det 
stedet Forsvaret bestemmer, jf. § 2. Tjenesteplik
tige kan imidlertid etter første ledd søke om en  
annen tjeneste. Grunnlag for søknaden kan for 
eksempel være omsorgs- og pleieansvar, husdyr
hold og utdanning. Ved behandling av slike søkna
der, må ivaretakelse av Forsvarets behov for per
sonell vektlegges. Tjenestepliktige kan ikke gis 
annen tjeneste hvis tjenesten er til hinder for 
dette. Etter andre ledd kan departementet fast
sette nærmere saksbehandlingsregler av søk
nader i forskrift. 

Til § 29 

Paragrafen viderefører bestemmelsene i verne
pliktsloven § 7 første og andre ledd og heimvern
loven § 8 med språklige forenklinger. Bestemmel
sen må ses i sammenheng med tjenesteplikten og 
at Forsvaret bestemmer hvor tjenestepliktige skal 
gjøre tjeneste, når de skal gjøre tjenesten og hva 
slags tjeneste de skal utføre, jf. § 2. 

Første ledd første punktum omfatter beordring 
til høyere grad. I første ledd andre punktum går 
det frem at en grad kan tildeles midlertidig eller 
for et bestemt oppdrag. I disse tilfellene vil de tje
nestepliktige ikke ha et krav på å beholde denne 
graden. 

Andre ledd viderefører vernepliktsloven § 7 
første ledd andre punktum og heimevernloven § 8 
første ledd andre punktum. Bestemmelsen videre
fører hovedregelen om at tjenestepliktige ikke 
kan pålegges å gjøre tjeneste i en stilling som har 
en lavere grad enn den de innehar. Unntak fra 
denne hovedregelen kan gjøres hvis det er nød
vendig i en krigssituasjon. 

Til § 30 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 17 
tredje ledd om at vernepliktige som kan godtgjøre 
at de har utført militærtjeneste i et annet lands for
svar, kan fritas helt eller delvis fra ordinær tje
neste. Det foreslås at dette lovfestes og at nær
mere bestemmelser kan gis i forskrift av Kongen. 

Til § 31 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 19 
tredje ledd med språklige endringer. Forsvaret 
kan bestemme at en tjenestepliktig som er under 
straffeforfølgning må avbryte eller utsette tje
nesten. Avgjørelsen vil bero på en konkret vurde
ring av de foreliggende omstendighetene, den 
straffbare handlingens grovhet og behovet for en 
øyeblikkelig reaksjon. Det foreslås å legge kom
petansen til å fastsette nærmere bestemmelser i 
forskrift til departementet. 

Til § 32 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 17 før
ste og andre ledd og heimevernloven § 21 og 
erstatter vernepliktsloven § 5 tredje ledd. Første 
ledd viderefører forskriftshjemmelen om at det 
kan gis fritak fra eller utsettelse med tjeneste i 
krig, når krig truer og ved styrkeoppbygging for 
tjenestepliktige som innehar sivil stilling eller fag
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kyndighet. Formålet med ordningen er at virk
somheter som dekker samfunnskritiske funksjo
ner i den totale samfunnsberedskapen skal 
beholde sitt personell i situasjoner med krise, krig 
og konflikt. «Krise, krig og konflikt» brukes i ver
nepliktforskriften. Her brukes «i krig, når krig 
truer og ved styrkeoppbygging» for å ha en enhet
lig begrepsbruk. Endringen innebærer ingen 
materielle endringer i gjeldende ordning om fri
tak. Etter vernepliktsloven § 17 andre ledd kan 
Kongen med Stortingets samtykke, bestemme at 
vernepliktige etter første ledd også skal være helt 
eller delvis fritatt i fred. Det foreslås at Kongen i 
forskrift kan gi bestemmelser om at fritak for eller 
utsettelse med å møte til tjeneste også skal gjelde 
for tjenesten i fred. 

Til § 33 

Paragrafen lovfester retten til engangserstatning 
ved dødsfall og medisinsk invaliditet som i dag føl
ger av forskrift 22. juni 2000 nr. 634 om utbetaling 
av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet 
blant personell som avtjener verneplikt mv. 

Første ledd regulerer hvem som har krav på 
engangserstatning. Bestemmelsen gjelder alle tje
nestepliktige som ikke er tilsatt og frivillige som 
ikke er tilsatt. Dette vil blant annet omfatte verne
pliktige under førstegangstjeneste, repetisjonstje
neste, årlig heimevernstjeneste og ekstraordinær 
tjeneste etter § 17. Videre er frivillige i Heimever
net som nevnt i § 24 omfattet, og kvinner født før 1. 
januar 1997 som har inngått kontrakt om tjeneste
plikt etter § 25. Bestemmelsen gjelder også tjenes
tepliktige med sivil utdanning som nevnt i § 27. 

Andre ledd regulerer vilkårene for å få erstat
ning fra 2 % medisinsk invaliditet. I disse tilfellene 
må sykdommen oppstå under tjenesten, og i til
legg ha sammenheng med tjenesten. Ved skade 
må denne ha blitt påført under tjenesten. 

Tredje ledd regulerer når det gis erstatning fra 
15 % medisinsk invaliditet eller mer. Dette gjelder 
når sykdommen oppstår under tjenesten uten å ha 
sammenheng med tjenesten, og når skade påføres 
i fritiden og under permisjon. 

Fjerde ledd gir hjemmel for at Kongen kan gi 
forskrift om når en skade eller sykdom anses å ha 
oppstått under tjenesten, og nærmere bestemmel
ser om utmåling og utbetaling. 

Til § 34 

Paragrafen erstatter vernepliktsloven §§ 6 og 15 
og heimevernloven §§ 6 andre ledd, 14, 15 og 25 
med forenkling av språket og en oppdatering til 

dagens begrepsbruk. Bestemmelsen i første ledd 
presiserer at alle tjenestepliktige i Forsvaret har 
en plikt til å møte til tjeneste hvis Norge er i krig 
eller krig truer. Plikten gjelder fra det tidspunkt 
myndighetene har fattet beslutning om at Norge 
er i krig eller krig truer. Det følger av Grunnloven 
§ 26 første ledd at Kongen kan sammenkalle For
svarets styrker og starte krig for å forsvare landet. 
Plikten til å møte på kort varsel som i dag følger 
av heimevernloven, foreslås å gjelde alle tjeneste
pliktige i Forsvaret. Første ledd andre punktum 
viderefører vernepliktsloven § 15 andre ledd. Tje
nesteplikten bør fordeles, så langt det er mulig, på 
de tjenestepliktige. Forsvaret behov vil være sty
rende. Andre ledd viderefører vernepliktsloven 
§ 15 første ledd andre punktum. Det foreslås at 
det kan gis bestemmelser om tjenesteplikten i 
krig eller når krig truer i forskrift. 

16.4 Kapittel 4 Fritak for tjeneste i 
Forsvaret av overbevisnings
grunner 

Til § 35 

Paragrafen viderefører gjeldende kriterier for å bli 
fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrun
ner, slik de fremkommer av militærnekterloven 
§ 1. 

Det kreves at søkeren har en grunnfestet pasi
fistisk overbevisning. Dette innebærer at søkeren 
må være imot vold og våpen som metode for kon
fliktløsning, slik det militære forsvaret forutsetter. 
Det er ikke tilstrekkelig at søkeren kun reserve
rer seg for egen del. Overbevisningen må ha en 
videre overbygning, der søkeren finner det prinsi
pielt uriktig at landet har et militært forsvar, og at 
andre tjenestegjør i Forsvaret. 

Holdningen til bruk av vold og våpen må være 
situasjonsuavhengig. Dette innebærer at søkeren 
må finne det grunnleggende galt å bruke vold og 
våpen, uavhengig av Norges allianseforhold, mili
tære scenarier og lignende. 

Det er ikke diskvalifiserende for fritak at søke
ren respekterer at andre har en annen oppfatning, 
og slik sett også respekterer at Norge har et mili
tært forsvar. Det er heller ikke diskvalifiserende 
at søkeren gir uttrykk for å kunne anvende vold 
og våpen i nødverge og i nødvergelignende situa
sjoner. 

Det vil fremdeles være mulig å bli fritatt for 
militærtjeneste dersom man, på bakgrunn av 
eksistensen av masseødeleggelsesvåpen og faren 
for at disse kan bli tatt i bruk i en konfliktsitua
sjon, ikke finner det riktig å delta i Forsvaret. Det 
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er imidlertid ikke funnet grunn til å regulere dette 
særskilt i lovteksten. Fritak på dette grunnlaget 
anses omfattet av lovens generelle fritakskriterier. 

Loven krever at man har en alvorlig overbevis
ning, og dette innebærer at overbevisningen må 
ha en viss fasthet og styrke. Søkeren forutsettes å 
ha bearbeidet sitt standpunkt ved å ha tenkt gjen
nom hvilke konsekvenser det vil kunne få i ulike 
situasjoner, og å kunne sette sitt standpunkt inn i 
en samfunnsmessig sammenheng. 

Det forutsettes at det ikke foreligger vikarier
ende motiver for søknaden, for eksempel hjem
lengsel, problemer med underordningsforhold, 
økonomiske problemer og lignende. Slike forhold 
gir ikke grunnlag for fritak etter denne bestem
melsen. 

Lovens fritaksregel gir ikke grunnlag for å bli 
fritatt for tjeneste i Sivilforsvaret. 

Til § 36 

Første ledd gir anvisning på når en søknad om fri
tak tidligst kan fremsettes, og viderefører militær
nekterloven § 2 andre ledd første punktum. 

Gjeldende lovbestemmelser i militærnekter
loven § 2 inneholder til dels detaljerte bestemmel
ser om fritakssøknader og den nærmere behand
lingen av disse. Ved lovendringen er detaljregler i 
større grad utelatt, og forutsettes gitt i forskrift, jf. 
andre ledd. 

Til § 37 

Paragrafen viderefører det materielle innholdet i 
militærnekterloven § 9, men bestemmelser som 
regulerer fritak for tjeneste når det er reist sak for 
domstolene, er regulert i § 40. 

Etter første ledd kan søkere som fremmer søk
nad etter at de er innkalt til tjeneste eller under tje
nestegjøring, holdes tilbake i Forsvaret i inntil 4 
uker. Gjeldende lovbestemmelse er etter sin ord
lyd en «skal»-bestemmelse, men er i praksis tolket 
slik at det er opp til Forsvaret å avgjøre om verne
pliktig skal holdes tilbake i tjeneste. Forslaget er 
justert i samsvar med denne praksisen. 

Etter andre ledd gir bestemmelsen ikke grunn
lag for fritak for plikten til å gjøre ekstraordinær 
tjeneste jf. § 17 tredje ledd, eller tjenesteplikten i 
krig eller når krig truer. Dette er en videreføring 
av bestemmelsen i militærnekterloven § 9 tredje 
ledd, og begrunnes med hensynet til ivaretakelse 
av vesentlige samfunnsinteresser. Plikten til å 
gjøre tjeneste vil i slike tilfeller vedvare til det fore
ligger et positivt vedtak om fritak for tjeneste i 
Forsvaret. 

Etter tredje ledd kan departementet gi forskrift 
om hva tjenesten i Forsvaret skal inneholde, og 
hvordan tjenesten skal gjennomføres mens en søk
nad behandles. Gjeldende forskrift 25. mai 2012 nr. 
464 om behandling av saker om fritaking for mili
tærtjeneste av overbevisningsgrunner angir blant 
annet at søkeren under venteperioden i militær stil
ling skal levere inn sitt våpen, og søkes utplassert 
til tjeneste som i tilbørlig grad tar hensyn til den 
påberopte overbevisningen. Dette er prinsipper 
som vil være førende også for innholdet av nye for
skrifter. 

Til § 38 

Bestemmelsen er en videreføring av militærnek
terloven § 7 tredje ledd, men med enkelte språk
lige forenklinger. 

Omgjøring kan finne sted både på bakgrunn 
av forhold som forelå da vedtaket ble fattet, men 
som ikke var kjent for forvaltningen, og på bak
grunn av etterfølgende omstendigheter. I praksis 
har bestemmelsen vært benyttet der den verne
pliktiges opptreden i etterkant av et fritaksvedtak 
anses uforenlig med en påberopt pasifistisk over
bevisning. Et typisk eksempel vil være der en per
son i ettertid av et fritaksvedtak blir bøtelagt eller 
domfelt for voldskriminalitet. Også annen opptre
den, for eksempel organisasjonstilhørighet eller 
opptreden i media, vil kunne aktualisere bruk av 
bestemmelsen. 

Omgjøring kan finne sted så lenge den verne
pliktige har en tjenesteplikt i Forsvaret. Etter 
dette tidspunktet foreligger det ingen berettiget 
interesse i å omgjøre et fritaksvedtak. 

Til § 39 

Bestemmelsen viderefører i store trekk militær
nekterloven §§ 5 og 6. 

Den vernepliktige kan reise sak for domsto
lene, for å få overprøvd forvaltningens avgjørelse 
av fritakssaken, jf. første ledd. Adgangen til dom
stolsprøving er betinget av at det foreligger et 
endelig avslag på søknaden. Det betyr at klage
mulighetene er uttømmende oppbrukt. Ansvaret 
for å reise sak for domstolene vil primært tilligge 
den enkelte søker. 

Ved å fremme gjentatte søknader om fritak 
for militærtjeneste vil den vernepliktige kunne 
trenere militærtjenesten, og i ytterste konse
kvens vil den vernepliktige kunne oppnå tje
nestebortfall etter de aldersbegrensninger som 
gjelder, jf. § 22. Ved gjentatte avslag vil derfor 
staten etter forholdene ha behov for å reise sak 
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for domstolene, for en rettslig avklaring av den 
enkeltes tjenesteplikt. De samme hensyn vil 
være gjeldende der en vernepliktig flere ganger 
(mer enn en gang) trekker tilbake søknaden før 
realitetsbehandling i forvaltningen. I andre ledd 
er det inntatt bestemmelser som gir staten mulig
het til å reise sak ved gjentatte søknader og til
baketrekninger av søknader. 

Fritakssaker behandles i utgangspunktet etter 
tvistelovens regler. Etter tredje, fjerde og femte ledd 
er det imidlertid gjort enkelte unntak fra tviste
loven i favør av den vernepliktige. 

Til § 40 

Bestemmelsen viderefører militærnekterloven § 9 
andre ledd. 

Saker for domstolene er ordinært prosesser av 
lengre varighet. Et krav om videreføring av mili
tærtjeneste i tilfeller der det er reist sak for dom
stolene, ville langt på vei oppfattes som en 
uthuling av retten til å nekte militærtjeneste av 
overbevisningsgrunner. 

Det følger derfor av første ledd at tjenesten skal 
utsettes inntil saken er rettskraftig avgjort av 
domstolene. Vernepliktige i tjeneste skal dimitte
res straks de praktiske forholdene rundt avvikling 
av tjenesten er ivaretatt. 

Av militærnekterloven § 9 tredje ledd fremgår 
at sak for domstolene ikke har noen innvirkning 
på den vernepliktiges tjenesteforhold ved mobili
sering eller annen innkalling til krigstjeneste eller 
ekstraordinær tjeneste i fred. Dette unntaket er nå 
fjernet, slik at man også i slike tilfeller skal gis 
utsettelse inntil saken er rettskraftig avgjort av 
domstolene. 

Begjæring om gjenåpning av sak for domsto
lene skal ikke automatisk medføre utsettelse av 
militærtjeneste. Etter andre ledd legges opp til en 
videreføring av dagens ordning, som innebærer at 
departementet i det enkelte tilfellet avgjør om en 
begjæring om gjenåpning av en fritakssak også 
skal føre til at den vernepliktige ikke blir innkalt 
til tjeneste, eller at tjenesten blir utsatt. Sentralt 
for departementets vurdering vil være hvilke 
muligheter den vernepliktige har for å nå frem i 
gjenopptakelsessaken. 

Til § 41 

Bestemmelsen viderefører militærnekterloven § 7 
første og andre ledd. 

Fristene i tvisteloven § 31-6 gjelder ikke, jf. 
andre ledd siste punktum. Det kreves derfor ikke 
at begjæring om gjenåpning er satt frem innen 

seks måneder etter at partene ble kjent med det 
forholdet som begjæringen bygger på, eller burde 
ha skaffet seg kunnskap om. Det gjelder heller 
ikke en ti-års frist for gjenopptakelse. 

Av andre ledd første punktum fremgår det at 
saken bare kan begjæres gjenåpnet så lenge den 
vernepliktige har en tjenesteplikt i Forsvaret. Etter 
dette tidspunktet vil ikke partene ha en rettslig 
interesse i å få saken avgjort for domstolene. 

Til § 42 

Bestemmelsen viderefører militærnekterloven 
§ 8, men med enkelte språklige forenklinger. 

Det følger av første ledd første punktum at som 
den klare hovedregel skal staten dekke alle nød
vendige sakskostnader ved domstolsbehandlin
gen. Etter første ledd andre punktum kan verne
pliktige få dekket utgiftene i forbindelse med opp
møte i retten etter de reglene som gjelder for vit
ner. I praksis innebærer dette dekning av utgifter 
etter regulativ for reiser innenlands for statens 
regning, jf. lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og 
sakkyndiges godtgjørelse m.v. § 2. 

Etter andre ledd kan domstolene bestemme at 
den vernepliktige helt eller delvis skal dekke 
sakskostnadene når den vernepliktige har opp
trådt klanderverdig, og denne opptreden har 
resultert i unødvendig bruk av domstolene. Slik 
dekning vil etter forholdene kunne pålegges der 
søkeren har gitt feilaktige opplysninger til forvalt
ningen, eller ikke har bidratt til opplysning av 
saken i en grad som må forventes av søkeren. Et 
annet typetilfelle vil være der den vernepliktige 
begjærer anke eller gjenopptakelse, uten å ha 
rimelig grunn til dette. 

Til § 43 

Bestemmelsen viderefører hovedinnholdet av 
militærnekterloven § 24. 

Det følger av første ledd at personer som er fri
tatt for tjeneste i Forsvaret av overbevisningsgrun
ner, kan søke om å bli tilbakeført til Forsvaret. Til
bakeføring vil skje gjennom oppheving av et ved
tak om fritak. 

Bestemmelsen medfører ingen materielle 
endringer, men endrer terminologi, slik at bestem
melsen settes i en forvaltningsmessig ramme. 

Bestemmelser i militærnekterloven § 24 og 
forskrift 25. mai 2012 nr. 464 om behandling av 
saker om fritaking for militærtjeneste av overbe
visningsgrunner angir ingen nærmere krav til 
søknadens innhold. I praksis er det imidlertid lagt 
til grunn at det ikke kan tas forbehold om bestemt 
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tjenestested eller tjenestestilling, eller knyttes 
andre betingelser til søknaden. Bestemmelser om 
dette og øvrige forhold videreføres i forskrift til 
loven, jf. andre ledd. 

Det skal ikke lenger kunne gis bestemmelser 
om at tjeneste i Sivilforsvaret må være gjennom
ført før tilbakeføring til Forsvaret kan finne sted. 

Vernepliktige som blir tilbakeført til Forsvaret, 
kan pålegges tjeneste av samme varighet som ver
nepliktige ellers, jf. § 18. Andre ledd gir hjemmel 
for å gi bestemmelser om fradrag i tjenesten for 
avtjent sivil verneplikt. Den sivile verneplikten ble 
avviklet i 2012, slik at bestemmelsen er begrenset 
til tjeneste som ble gjennomført før dette tids
punktet. For å sikre den vernepliktige tilstrekke
lig opplæring i Forsvaret, vil denne fradragsord
ningen bli undergitt enkelte begrensninger. 

16.5 Kapittel 5 Særregler for militært 
tilsatte 

Til § 44 

Bestemmelsen viderefører, i en forenklet form, 
forsvarspersonelloven § 4 tredje ledd. Bestemmel
sen fastsetter at det er Stortinget som har kompe
tansen til å fastsette de overordnede rammene i 
ordningen for militært tilsatte. Dersom departe
mentet ønsker å endre de overordnede rammene, 
må det legges frem forslag om dette til Stortinget. 
Innenfor de overordnede rammene Stortinget har 
samtykket til, er departementet gitt kompetanse 
til å fastsette nærmere regler innenfor de fire 
hovedelementene tilsetting, utdanning, dispone
ring og avansement. Gjeldende ordning for mili
tært tilsatte følger av Innst. 335 L og Innst. 336 S 
(2014–2015) til Prop. 111 LS (2014–2015). 

Formålet med endringen er å tydeliggjøre 
kompetanseforholdet mellom Stortinget og depar
tementet. Forslaget til ny bestemmelse innebærer 
ingen realitetsendring i forhold til gjeldende rett. 

Til § 45 

Bestemmelsen regulerer tilsettingsvilkårene for 
offiserer, befal, grenaderer og konstabler (mili
tært tilsatte). Første ledd første punktum viderefø
rer forsvarspersonelloven § 4 første ledd og verne
pliktsloven § 8, med en fornyet ordlyd, og angir 
hovedregelen for tilsetting av militært tilsatte. 
Offiserer, befal, grenaderer og konstabler er stats
tjenestemenn og kan tilsettes på vilkår som avvi
ker fra tjenestemannsloven og reglene om verne
plikt og tjenesteplikt i kapittel 2 og 3. Forsvars
loven er en særlov til tjenestemannsloven og 

bestemmelsens første ledd viderefører gjeldende 
rett om at tjenestemannsloven gjelder der det ikke 
er gitt særregler i forsvarspersonelloven. Regler 
om verneplikten og tjenesteplikten i kapittel 2 og 
3 gjelder også for militært tilsatte med mindre 
annet fremgår av den enkeltes tilsettingsforhold. 

I første ledd andre punktum er det tatt inn en 
presisering som skal klargjøre kravet til norsk 
statsborgerskap. En lovforankring av kravet til 
norsk statsborgerskap for alle militært tilsatte er 
nytt og baserer seg på en tolkning av forholdet 
mellom vernepliktsloven § 3 og forsvarspersonel
loven § 14. Det følger også av Forsvarets perso
nellhåndbok at militære som hovedregel må være 
norske statsborgere. 

Første ledd tredje punktum unntar militært til
satte fra forbudet mot forskjellsbehandling på 
grunn av alder i arbeidsmiljøloven. Bestemmelsen 
viderefører forsvarspersonelloven § 4 andre ledd. 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser innarbeider 
Rådsdirektivet 2000/78/EF, om forbudet mot dis
kriminering i arbeidslivet, i norsk lovgivning. 
Etter direktivets artikkel 3 nr. 4 følger det at sta
tene kan unnta de væpnede styrker fra direktivets 
bestemmelser som gjelder forskjellsbehandling 
på grunn av alder og funksjonshemming. 

I andre ledd gis departementet hjemmel til å gi 
forskrift om at tilsettingsvilkårene for militært til
satte kan fravike tjenestemannsloven og til å gi 
forskrift om unntaket fra kravet om statsborger
skap. 

Til § 46 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven § 5. 
Bestemmelsens første ledd angir tilsettingsforhol
dets lengde for alle kategorier militært tilsatte. 
Offiserer, befal, grenaderer og konstabler skal 
kunne tilsettes enten midlertidig, fast til fylte 35 år 
eller fast til de når særaldersgrensen på 60 år. 
Dette er en videreføring av forsvarspersonelloven 
§ 5 første ledd. Det er Forsvarets behov og den 
enkeltes kompetanse som er styrende for lengden 
på tilsettingsforholdet som Forsvaret tilbyr den 
enkelte. Mens det er rammene for disponering, 
avansement og utdanning som i stor grad bidrar 
til å opprettholde en balansert grads- og kompe
tansestruktur, ligger styringsmulighetene av 
aldersstrukturen i tilsettingsforholdene. En balan
sert aldersstruktur fordrer derfor differensierte 
tilsettingslengder. 

Personer som representerer aldersuavhengig 
kompetanse i tråd med Forsvarets behov, skal 
normalt tilsettes fast til fylte 60 år. Med aldersuav
hengig kompetanse menes kompetanse som er 
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anvendbar i en livslang karriere frem til pensjons
alder. Særaldersgrensen for militært tilsatte er 60 
år og innebærer tvungen avskjed for dem som er 
fast tilsatt til 60 år ved første månedsskifte etter 
fylte 60 år. Dette gjelder uavhengig av grad og tje
nestetid. Etter bestemmelsens tredje ledd kan 
departementet forlenge tilsettingsforholdet med 
ett år av gangen for militært tilsatte som har nådd 
aldersgrensen på 60 år. Det er Forsvarets behov 
og om den enkelte ønsker det som vil være avgjø
rende for om tilsettingsforholdet skal kunne for
lenges. Slik dispensasjon gis kun når Forsvaret i 
særskilte tilfeller har behov for å beholde kompe
tansen etter oppnådd aldersgrense. 

For personer i operative stillinger vil mange tid
lig i karrieren representere en kompetanse og 
funksjon som setter høye krav til fysisk egnethet. 
Disse vil normalt bli tilsatt fast til de fyller 35 år. 
Militært personell som er fast tilsatt til 35 år plikter 
å fratre stillingen ved første månedsskifte etter at 
de har fylt 35 år, jf. første ledd tredje punktum. 
Etter bestemmelsens andre ledd kan Forsvaret ved 
behov forlenge tilsettingsperioden med inntil tre år. 

Alle militært tilsatte skal kunne tilsettes som 
midlertidige tjenestemenn etter de alminnelige 
regler om midlertidig tilsetting i tjenestemanns
loven § 3 nr. 2 og 3. Midlertidig tilsatte fratrer i 
henhold til bestemmelsens første ledd andre 
punktum uten oppsigelse når tilsettingsforhol
dets varighet er utløpt. Tjenestemannslovens 
regler om varsel om opphør av stilling ved endt 
tjenesteforhold gjelder ikke. Departementet er i 
bestemmelsens fjerde ledd gitt kompetanse til å gi 
forskrift om hvor lenge midlertidige tilsettinger 
kan vare, og om at de skal kunne forlenges ut over 
det som følger av tjenestemannsloven. 

Til § 47 

Paragrafen viderefører, med mindre språklige 
endringer, forsvarspersonelloven § 7 første og 
tredje ledd. Første ledd hjemler en generell beor
dringsplikt for militært tilsatte. Begrepet «dispo
nering» er endret til «beordring». Alle militært til
satte kan bli beordret til stillinger i Norge og i 
utlandet i samsvar med Forsvarets behov. Det er 
arbeidsgiver som skal vurdere behovet for beor
dring, og bestemmelsen anses som et utslag av 
arbeidsgivers styringsrett. Begrepet beordring er 
relatert til arbeidsgivers beslutning om å endre 
tjenesteoppgaver og eventuelt tjenestested for en 
arbeidstaker som etter loven er definert som mili
tært tilsatt. Dette for å ivareta Forsvarets behov 
for kvalifisert personell i samtlige tjenestestillin
ger. Beordring skal skje etter Forsvarets behov. 

Arbeidsgiver skal ha en saklig grunn til å benytte 
adgangen til å beordre. Plikten til å la seg beordre 
nasjonalt og internasjonalt, til og fra stilling, er 
også en del av de overordnede rammene for ord
ningen for militært tilsatte. 

Særegent for militært tilsatte er at de ikke til
settes i stilling, men i militær grad og i forsvars
gren. De beordres deretter til stilling i henhold til 
gjeldende disponeringsordning fastsatt i ordning 
for militært tilsatte. 

Ordningen er en sentral mekanisme for at For
svaret skal kunne bemanne strukturen og styre 
kompetansen i tråd med behovet. Den generelle 
beordringsplikten er en grunnleggende meka
nisme som er helt avgjørende for å sikre bered
skap og operativ evne. 

Gjeldende disponeringsordning bygger på et 
beordringssystem og et søknadssystem. De mili
tært tilsatte er i første del av sin tjenestetid under
lagt beordringssystemet, før de deretter går over 
på søknadssystemet. Militært tilsatte på beor
dringssystemet beordres til avdeling, tjenestested 
og fagområde. Innenfor beordringsperioden kan de 
beordres lokalt i stillinger etter individuelle og 
organisatoriske behov, og i tråd med karriere- og 
tjenesteplaner for det aktuelle fagområdet. De mili
tært tilsatte som er underlagt søknadssystemet 
beordres normalt til stilling på bakgrunn av en vil
lighet (søknad). For å sikre kompetanse i de delene 
av strukturen der rekrutteringen er utfordrende, 
og for å oppfylle tjenesteplaner for de ulike katego
rier, kan personellet også beordres uten og mot vil
lighet. Uavhengig av hvilket system de militært til
satte forvaltes etter, innebærer den generelle beor
dringsplikten i § 47 at alle militært tilsatte kan bli 
beordret til og fra stilling etter Forsvarets behov. 

Andre ledd regulerer adgangen til å beordre 
militært tilsatte bort fra en stilling når det er 
påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller 
andre særskilte grunner. Når vilkårene etter 
bestemmelsen er oppfylt foreligger det hjemmel 
for å foreta en beordring som primært er motivert 
i et ønske om å fjerne en tjeneste- eller embets
mann fra sin nåværende stilling. 

Vilkårene for frabeordring skal ikke tolkes 
snevert, men skal tolkes og forstås i lys av at beor
dring fra stilling er en del av den generelle beor
dringsplikten i samsvar med Forsvarets behov. I 
de tilfeller hvor tjenesteoppgavene ikke kan løses 
tilfredsstillende av den som gjør tjeneste i stillin
gen, vil arbeidsgiver kunne vurdere beordring fra 
stilling for å sikre at oppgavene i den stillingen 
kan bli løst av en annen. 

Arbeidsgiver har en plikt til å sannsynliggjøre 
at situasjonen krever endring, enten av helsemes
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sige-, sikkerhetsmessige- eller andre særskilte 
grunner. Helsemessige årsaker kan blant annet 
foreligge hvor vedkommende har en helsesitua
sjon som tilsier at vedkommende ikke kan utføre 
sine tjenesteplikter som forutsatt. Helsemessige 
årsaker kan også være når situasjonen åpenbart 
krever det av hensynet til andre militært tilsatte 
som er en del av samme enhet som personen som 
frabeordres. Med sikkerhetsmessige årsaker 
menes at fortsettelse i tjenestestillingen inne
bærer økt risiko for skader på forsvars- og 
sikkerhetsinteresser, Forsvarets operative virk
somhet og forholdet til våre allierte. I slike tilfeller 
kan formålet med frabeordringen være å ivareta 
sikkerheten til det øvrige personellet, installasjo
ner m.m. Vilkåret kan også være oppfylt når en 
person ikke tilfredsstiller stillingens krav til sik
kerhetsklarering. Betegnelsen andre særskilte 
grunner er ment som en sikkerhetsventil for de 
tilfeller hvor situasjonen gjør det nødvendig å 
foreta beordring fra stilling av hensyn til Forsva
rets behov. Dette kan for eksempel være at ved
kommende ikke innfrir de resultatkrav som ligger 
til stillingen, og det er nødvendig for arbeidsgiver 
å innplassere en annen i stillingen. Bestemmelsen 
dekker forhold som stillingsinnehaveren er invol
vert i, både i og utenfor tjenesten, og hvor forhol
det kan svekke en forsvarlig gjennomføring av tje
nesteoppgaver, svekke arbeidsgivers tillit til at 
vedkommende kan ivareta det ansvar som hviler 
på stillingen, eller at en fortsettelse i stillingen kan 
svekke befolkningens tillit til Forsvaret eller 
svekke Forsvarets omdømme. 

De som kan avskjediges eller suspenderes 
etter tjenestemannsloven §§ 15 og 16 eller refses 
etter lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinær
myndighet § 1, kan ikke beordres fra en stilling av 
andre særskilte grunner. Denne begrensningen 
er inntatt for å forhindre misbruk av frabeor
dringsadgangen. Begrensningen gjelder ikke for 
tjenestemannslovens regler om oppsigelse i §§ 9 
og 10. 

Det forutsettes at den som frabeordres behol
der sin militære grad ved frabeordringen, og at 
Forsvaret tar sikte på å beordre vedkommende til 
en ny stilling umiddelbart eller så snart det er 
mulig etter frabeordringen. 

Tredje ledd viderefører med mindre språklige 
endringer forsvarspersonelloven § 7 tredje ledd. 
Bestemmelsen pålegger de militært tilsatte en 
plikt til å la seg beordre til annen tjeneste eller 
annet tjenestested når det er nødvendig på grunn 
av organisasjonsendringer. 

Styringsretten etter § 47 går lenger enn 
styringsretten etter tjenestemannsloven § 12. 

Vedtak om disponering etter forsvarspersonel
loven og befalsordningen er unntatt begrunnel
sesplikten og klagereglene i forvaltningsloven, jf. 
forvaltningsforskriften §§ 21 bokstav c og 30 bok
stav b. 

Til § 48 

Bestemmelsen viderefører forsvarspersonelloven 
§ 8 med enkelte språklige endringer. Første ledd 
fastslår at militært tilsatte som er pålagt tjeneste 
som motytelse for opplæring og utdanning betalt 
av Forsvaret ikke har rettskrav på å få si opp sitt 
tilsettingsforhold i Forsvaret i plikttiden. Dette 
utelukker imidlertid ikke at militært tilsatte som 
er pålagt slik tjeneste med plikttid kan søke om å 
få si opp tilsettingsforholdet i Forsvaret før tje
nesten er ferdig avtjent. 

Andre ledd presiserer at midlertidig tilsatte og 
fast tilsatte til de fyller 35 år, etter endt tilsetting i 
Forsvaret ikke kan kreve fortrinnsrett til ny stilling 
i virksomheten eller staten for øvrig. 

Tjenestemannsloven § 13 nr. 6 om rett til ven
telønn ble opphevet 1. mars 2016, jf. Prop. 2 L 
(2015–2016) og Innst. 89 (2015–2016). Unntaket 
om at militært tilsatte ikke kan kreve ventelønn 
foreslås derfor ikke videreført. 

Til § 49 

Paragrafen viderefører vernepliktsloven § 8 fjerde 
ledd første punktum, femte og sjette ledd og 
heimevernloven § 18. Bestemmelsen fastslår at 
tidligere militært tilsatte kan bli pålagt en tjeneste
plikt ut over det året de fyller 55 år. En slik utvidet 
tjenesteplikt kan kun bli pålagt i krig eller når krig 
truer og kan bare pålegges tidlige militært tilsatte 
som er skikket til tjeneste og som mottar pensjon 
eller redusert lønn, eller som har opptjent fremti
dig pensjon. Etter andre ledd kan departementet 
gi forskrift om å utvide tjenesteplikten for tidligere 
militært tilsatte. 

16.6 Kapittel 6 Tjeneste i internasjonale 
operasjoner 

Til § 50 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven 
§§ 11 og 19 første ledd med språklige endringer. 
Departementet har endret overskriften fra «dispo
nering til tjenestegjøring i internasjonale opera
sjoner» til «beordring til tjeneste i internasjonale 
operasjoner». Bestemmelsen oppstiller en beor
dringsplikt til internasjonale operasjoner for mili
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tært tilsatte og enkelte kategorier sivile. Interna
sjonale operasjoner er definert i § 3 bokstav c. 

I første ledd har departementet erstattet begre
pet disponering med beordring. Dette innebærer 
ingen materielle endringer. Militært tilsatte har 
etter bestemmelsen en plikt til å gjøre tjeneste i 
internasjonale operasjoner når Forsvaret krever 
det. Plikten til å la seg beordre til tjeneste i inter
nasjonale operasjoner gjelder for alle militært til
satte. 

Andre ledd viderefører forsvarspersonelloven 
§ 11 tredje ledd om at tjenesteplikten etter helse
beredskapsloven går foran plikten til å gjøre tje
neste i internasjonale operasjoner. Det er foretatt 
små språklige endringer i dette leddet. 

Forsvarspersonelloven forutsatte at departe
mentet fastsatte hvilke sivile kategorier som 
hadde en plikt til å la seg disponere. Det fremgår 
nå av tredje ledd at departementet skal regulere i 
forskrift hvilke stillingskategorier for sivile i For
svarsdepartementet og underliggende etater som 
kan beordres. Beordringsplikten gjelder for sivilt 
tilsatte etter 1. januar 2005. 

Fjerde ledd viderefører forskriftshjemmelen i 
forsvarspersonelloven § 17 bokstav a, b og g. 
Departementet kan gi forskrift om kvalifikasjons
krav, beordring, tjenestevilkår og maksimal tje
nesteperiode for tjeneste i internasjonale operasjo
ner. I denne formuleringen ligger også adgangen 
til å fastsette kriterier for utvelgelse til deltakelse i 
internasjonale operasjoner. Forskriftskompetan
sen legges til departementet. 

Til § 51 

Paragrafen gir hjemmel til å inngå kontrakt om tje
nesteplikt til internasjonale operasjoner med per
sonell som ikke har en beordringsplikt etter § 50. 
Bestemmelsen viderefører forsvarspersonelloven 
§§ 12, 14, 16 andre ledd og 17 bokstav c med 
språklige endringer. 

Første ledd regulerer at personer som ikke har 
en beordringsplikt etter § 50, og som er norske 
statsborgere, kan inngå kontrakt om tjeneste i en 
internasjonal operasjon. Dette kan være personer 
som ønsker et tidsbegrenset tilsettingsforhold til 
Forsvaret, eller sivile som er tilsatt i Forsvaret. 
Disse personene kan frivillig ved skriftlig kontrakt 
forplikte seg til å gjøre tjeneste i en eller flere 
internasjonale operasjoner. Dette gjelder både 
kontrakt om å gjøre tjeneste i en eller flere inter
nasjonale operasjoner hvis Forsvaret har behov 
for det innen en fastsatt periode, eller en kontrakt 
om å gjøre tjeneste i en konkret operasjon. Det 
fremgår av Ot.prp. nr. 60 (2003–2004) at dette per

sonellet vil ved inngåelse av kontrakt først bli mid
lertidige tjenestemenn ved fremmøte til tjeneste. 

Andre ledd viderefører forsvarspersonelloven 
§ 16 andre ledd. De som har inngått kontrakt om 
tjeneste i medhold av første ledd, kan først si opp 
kontrakten med tre måneders varsel etter at ved
kommende er beordret til tjeneste. Med beordret 
til tjeneste menes når vedkommende har fått inn
kalling til tjeneste i en internasjonal operasjon. jf. 
Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). 

Tredje ledd viderefører forsvarspersonelloven 
§ 14 andre ledd med språklige endringer. Depar
tementet har endret «fremmed stat» til «de lan
dene som de utenlandske statsborgerne er bor
gere av». Bestemmelsen regulerer at departemen
tet kan tillate at også utenlandske statsborgere 
kan inngå kontrakt om tjeneste for Forsvaret i en 
internasjonal operasjon. Begrensninger i adgan
gen til å inngå kontrakt om tjeneste med utenland
ske statsborgere kan følge av folkeretten eller 
avtaler med andre land. 

Fjerde ledd viderefører forskriftshjemmelen i 
forsvarspersonelloven § 17 bokstav c. Departe
mentet kan i forskrift regulere innholdet i kon
trakter om tjeneste i internasjonal operasjon. 
Forskriftskompetansen legges til departementet. 

Til § 52 

Paragrafen regulerer at personer som er beordret 
til tjeneste i en internasjonal operasjon, kan søke 
om fritak fra tjenesten. Dette gjelder personer 
som er beordret til tjeneste i medhold av § 50 og 
personer som har inngått kontrakt om tjeneste 
etter § 51. Bestemmelsen viderefører forsvarsper
sonelloven §§ 16 tredje ledd og 17 bokstav d med 
språklige endringer. 

Søknad om fritak fra tjenesten kan fremsettes 
når som helst, også før vedkommende er blitt 
beordret til tjeneste. Vilkårene for å få innvilget 
fritak, er at vektige helsemessige, velferdsmes
sige eller sosiale grunner foreligger. Fritak må 
kunne gis varig eller midlertidig, avhengig av 
sakens omstendigheter. 

Andre ledd viderefører forskriftshjemmelen i 
forsvarspersonelloven § 17 bokstav d, med den 
endring at kompetansen til å fastsette forskrift 
delegeres til departementet. Departementet kan 
gi forskrift om behandlingen av søknader om fri
tak. Dersom fritak gis, forutsettes det at søker 
umiddelbart kan fri seg fra tjenesteplikten. Der
som søker, når vedtak om fritak treffes, er i aktiv 
tjeneste i en pågående operasjon, må likevel fritak 
og hjemsendelse først kunne skje når dette anses 
praktisk mulig. 
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Til § 53 

Paragrafen gir hjemmel for å sende hjem personer 
som gjør tjeneste i en internasjonal operasjon fra 
operasjonsområdet til Norge. Dette er en viderefø
ring av forsvarspersonelloven § 15 første ledd med 
språklige endringer. 

Hjemsendelse kan skje av ulike grunner, både 
ut fra nasjonale interesser og interesser knyttet til 
den flernasjonale styrken. Som eksempler nevnes 
straffbare og disiplinære forhold, at vedkom
mende av medisinske årsaker erklæres tjenesteu
dyktig, og hjemsendelse grunnet i sikkerhetsmes
sige hensyn. 

Saker om hjemsendelse er unntatt fra forvalt
ningsloven kapittel IV om saksforberedelse ved 
enkeltvedtak og VI om klage og omgjøring jf. § 65. 

Andre ledd viderefører forskriftshjemmelen i 
forsvarspersonelloven § 17 bokstav e, med den 
endring at kompetansen til å gi forskrift er dele
gert til departementet. Departementet kan etter 
andre ledd gi forskrift om at de som gjør tjeneste i 
en internasjonal operasjon kan sendes hjem, og 
om adgangen til å klage på vedtak om hjemsen
ding. 

Til § 54 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven § 16 
første ledd. Bestemmelsen regulerer muligheten 
til å si opp sin ordinære stilling når man er beor
dret til tjeneste etter § 50. Begrepet «disponert» er 
endret til «beordret». 

Begrepet «beordret til tjeneste» skal forstås på 
samme måte som «disponert til tjeneste». Det 
fremgår av Ot.prp. nr. 60 (2003–2004) at med «dis
ponert til tjeneste» menes «innkalling til tjeneste». 
Oppsigelsesfristen er tre måneder. Militært til
satte som har fått opplæring og utdanning betalt 
av Forsvaret, og som følge av dette er pålagt tje
neste, må utføre det resterende av den pålagte tje
nesten i Norge. 

Til § 55 

Første ledd viderefører formålsbestemmelsen i for
svarspersonelloven § 1 andre ledd med noen 
språklige endringer. Forsvarspersonelloven § 12 a 
første og andre ledd videreføres som nytt andre 
og tredje ledd, og det foretas språklige endringer 
av ordlyden for å tydeliggjøre innholdet i bestem
melsen. Forskriftshjemmelen i forsvarspersonel
loven § 12 a tredje ledd videreføres i § 55 fjerde 
ledd og det foreslås språklige endringer for å 

oppnå en ensartet formulering av forskriftshjem
ler i loven. 

Første ledd presiserer at Forsvaret har et sær
lig ansvar for å ivareta de som gjør tjeneste i en 
internasjonal operasjon, og deres pårørende, før 
under og etter endt tjeneste. Med pårørende 
menes den eller de som den enkelte tjenestemann 
selv peker ut. 

Andre ledd pålegger Forsvaret en plikt til å 
tilby psykiatrisk og psykologisk oppfølging til alle 
som gjør eller har gjort tjeneste i en internasjonal 
operasjon, dersom personellet har behov for en 
slik oppfølging. Forsvarets oppfølgingsansvar vil i 
tillegg til å gjelde personer som kan beordres til 
tjeneste i en internasjonal operasjon etter § 50, 
også gjelde for personer som har inngått kontrakt 
om tjeneste etter § 51. Forsvarets plikt til å tilby 
oppfølging gjelder i ett år etter endt tjeneste. For
svaret skal også bidra til at de som har gjort tje
neste i internasjonale operasjoner får en god over-
gang til helse- og omsorgstjenesten etter endt 
oppfølging. 

Det fremgår av forarbeidene til forsvarsperso
nelloven § 12 a, jf. Ot.prp. nr. 67 (2008–2009), at 
det var grunn til å tro at den medisinske oppfølgin
gen i løpet av det første året ville være tilstrekke
lig for mange av de skadede, særlig dersom man 
kommer raskt i gang med behandling og oppføl
ging. Dette var bakgrunnen for at loven satte en 
grense på ett år. I den grad lidelsen har et lengre 
behandlingsperspektiv vil den vesentligste opp
gaven for Forsvaret i dette året være å tilrette
legge for at den skadede kan få tilfredsstillende 
behandling av det sivile helsevesenet. 

Tredje ledd pålegger Forsvaret en viss plikt til 
å tilby også annen oppfølging i ett år etter endt 
tjeneste i den grad dette er rimelig. Retten til slik 
oppfølging gjelder i den grad det er rimelig ut fra 
den enkeltes helsetilstand og økonomiske stil
ling, tjenestens varighet og forholdene ellers. 
Bestemmelsen gir anvisning på en bred rimelig
hetsvurdering både når det gjelder om det skal 
gis oppfølging og hvilken oppfølging som skal 
gis. Det understrekes at det ikke er et vilkår at 
personellet har pådratt seg en skade for at de 
skal kunne benytte denne retten til oppfølging. 
Også andre vil kunne ha behov for veiledning 
med videre etter endt tjeneste. Personellets hel
setilstand vil imidlertid etter bestemmelsen være 
et moment i vurderingen av hvilken oppfølging 
som tilbys. 

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til å 
fastsette forskrift om oppfølgingens innhold og 
omfang. 
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Til § 56 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven § 12 
b med språklige endringer. 

I første ledd er begrepet «uavhengig av skyld» 
endret til «staten skal erstatte tap». Dette inne
bærer ingen materiell endring. Bestemmelsen 
hjemler et objektivt erstatningsansvar ved person
skade i internasjonale operasjoner, jf. § 3 bokstav c. 

Personell som gjør tjeneste i internasjonale 
operasjoner og som pådrar seg en skade eller syk
dom som følge av tjenesten, skal uavhengig av 
skyld få erstattet sitt tap. Bestemmelsen omfatter 
også psykiske belastningsskader. 

Etter første ledd første punktum er erstat
ningsansvaret begrenset til å omfatte skader eller 
sykdom som pådras under tjeneste i internasjo
nale operasjoner etter 1. januar 2010. Dette videre
fører forsvarspersonelloven § 19 tredje ledd andre 
punktum. 

Når det gjelder krav til årsakssammenheng, er 
det tilstrekkelig at skadelidte sannsynliggjør at 
skaden vedkommende har pådratt seg har opp
stått som en følge av at vedkommende har gjort 
tjeneste i en internasjonal operasjon. Det er ikke 
nødvendig å kunne sannsynliggjøre at skaden 
skyldes en eller flere bestemte enkelthendelser, 
eller en konkret belastning. Det er tilstrekkelig å 
knytte årsakssammenhengen til tjenesten som 
sådan. 

Avgjørelser om erstatning etter denne bestem
melsen er ikke enkeltvedtak og forvaltningsloven 
kapittel IV til VI gjelder ikke, jf. § 65. Det er i før
ste ledd siste punktum presisert at avgjørelser om 
erstatning etter bestemmelsen ikke kan påklages. 

I andre ledd er begrepet «hefter ikke på annet 
grunnlag» i forsvarspersonelloven § 12 b erstattet 
med «kan ikke få ytterligere erstatning fra staten 
på annet grunnlag». Med dette menes at de som 
har fått erstatning etter bestemmelsen for sykdom 
eller skade, herunder psykiske belastningsskader, 
ikke kan få ytterligere erstatning fra staten etter 
annet lovfestet eller ulovfestet ansvarsgrunnlag. 

Etter tredje ledd gjelder yrkesskadeforsikrings
loven §§ 12, 13 første ledd, 14 og 15 så langt annet 
ikke er bestemt i eller i medhold av loven. 

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til å gi 
forskrift om utmåling og utbetaling. 

Til § 57 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven 
§ 12 c med noen få språklige endringer. Paragra
fen gir hjemmel for departementet til å fastsette 
forskrift om billighetserstatning for psykiske 

belastningsskader som følge av deltakelse i inter
nasjonale operasjoner. I andre punktum er det 
presisert at utbetaling etter forskriften skal sam
ordnes med andre erstatningsutbetalinger fra 
staten. 

Til § 58 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven 
§§ 13 og 17 bokstav f. 

Det følger av bestemmelsen at under tjeneste i 
internasjonale operasjoner gjelder ikke arbeids
miljøloven og tjenestemannsloven §§ 2, 4, 5 og 11. 
Departementet har i første ledd endret «kommer 
ikke til anvendelse» til «gjelder ikke». 

Etter andre ledd har departementet hjemmel 
til å gi bestemmelser om arbeidsmiljøet til norske 
styrker som deltar i internasjonale operasjoner i 
forskrift. 

16.7 Kapittel 7 Fellesbestemmelser 

Til § 59 

Paragrafen viderefører plikten til å gi opplysninger 
i vernepliktsloven § 46 første ledd og heimevern
loven § 29 første ledd. Opplysningsplikten foreslås 
utvidet til også å gjelde personer over 45 år. I første 
punktum angis alle som har en plikt til å gi opplys
ninger til Forsvaret, når Forsvaret ber om det. 
«Offentlige myndigheter» omfatter statlige og kom
munale virksomheter. Med «arbeidsgivere» menes 
både offentlige og private. «Utdannings- og helse
institusjoner» omfatter alle offentlige og private 
institusjoner. Det foreslås også å presisere at opp
lysningene skal gis uten hinder av lovpålagt taus
hetsplikt. Forsvaret er forpliktet til å bevare taus
hetsplikten utad, jf. også forvaltningsloven § 13. 
Forsvaret er bundet av de samme regler som gjel
der for det organ eller institusjon som opplysnin
gene hentes fra. Av andre punktum fremgår det at 
opplysningsplikten gjelder fra det året den perso
nen som er knyttet til institusjon eller virksom
heten fyller 17 år. Forsvaret kan ikke kreve å få opp
lysninger til andre formål enn det som følger av § 7, 
jf. punkt 7.2.4. Det fremgår av tredje punktum at 
opplysningene skal gis uten at det kan kreves beta-
ling for det. 

Til § 60 

Paragrafen viderefører Forsvarets hjemmel til å 
gjennomføre vandelskontroll etter vernepliktslo
ven § 46 a, heimevernloven § 29 andre ledd og 
forsvarspersonelloven § 15 a, med språklige 
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endringer. Det foreslås å utvide hjemmelen til at 
vandelsvurderingen også skal inneholde saker 
under behandling (verserende saker), jf. politi
registerloven § 41 nr. 2 og politiregisterforskrif
ten § 31-1. Opplysninger om straffesaker under 
behandling innebærer at Forsvaret vil få kunn
skap om saker som er under etterforskning, og 
som ennå ikke er rettskraftig avgjort. Forsvaret 
trenger disse opplysningene for å kunne avgjøre 
om planlagt tjeneste skal utsettes eller påbegynt 
tjeneste avbrytes, jf. § 31. 

Etter første ledd skal Forsvaret kreve vandels
vurdering av personer som skal innkalles til tje
neste i Forsvaret eller når vernepliktige har søkt 
om fritak etter kapittel 4. Det foreslås at «mili
tære myndigheter» og «rikets krigsmakt» endres 
til «Forsvaret» i samsvar med dagens begreps
bruk. Hvilke opplysninger som skal fremgå av 
vandelsvurderingen følger av politiregisterloven 
§§ 45, jf. 41 nr. 1. Vandelsvurderingen kan inn
hentes uten samtykke. 

Andre ledd gir Forsvaret hjemmel til å inn
hente vandelsvurdering av militært tilsatte, sivilt 
tilsatte og vernepliktige, hvis det er nødvendig for 
å vurdere om de er skikket til tjeneste og hvis det 
er nødvendig for å vurdere om det skal gis disipli
nær refselse eller det skal reises straffesak. 
Bestemmelsen er en videreføring av forsvars
personelloven § 15 a andre ledd og verneplikts
loven § 46a. Bestemmelsen bokstav a må ses i 
sammenheng med § 10. 

Tredje ledd viderefører forsvarspersonelloven 
§ 15 a første ledd. Bestemmelsen gir Forsvaret 
hjemmel til å kreve at den som er aktuell for tje
neste i en internasjonal operasjon skal legge frem 
uttømmende og utvidet politiattest. Politiattest må 
innhentes av den personen politiattesten gjelder, 
jf. politiregisterloven § 44. Hvilke opplysninger 
som uttømmende og utvidet politiattest kan inne
holde følger av politiregisterloven § 41. 

Fjerde ledd viderefører bestemmelsene i hei
mevernloven § 29 andre ledd. Bestemmelsen gir 
heimevernsnemndene hjemmel til å kreve at fri
villige som skal gjøre tjeneste i Heimevernet skal 
legge frem uttømmende og utvidet politiattest. 
Politiattest må den personen politiattesten gjel
der be om å få fra politiet, jf. politiregisterloven 
§ 44. Hvilke opplysninger som uttømmende og 
utvidet politiattest kan inneholde fremgår av poli
tiregisterloven § 41. «Lokale heimevernsnemn
der» er endret til «heimevernsnemndene» for å 
være i samsvar med § 5 andre ledd. 

Etter femte ledd foreslås det at departementet 
kan gi nærmere bestemmelser om Forsvarets og 
heimevernsnemndenes rett til å kreve vandelsvur

dering og uttømmende og utvidet politiattest i for
skrift. 

Til § 61 

Paragrafen viderefører bestemmelsene i verne
pliktsloven §§ 41 andre ledd og 46 tredje ledd og 
heimevernloven § 29 andre ledd med språklige 
forenklinger og presiseringer. 

Første ledd viderefører vernepliktsloven § 41 
andre ledd om at Forsvaret kan be politiet om 
bistand til å hente inn personer som ikke møter til 
nødvendige undersøkelser etter § 10. Denne 
bistanden omfatter også overlevering av innkalling 
til sesjon, hvis den som skal møte ikke kan nås på 
annen måte. Andre ledd pålegger politiet og norske 
utenriksstasjoner en plikt til å bistå Forsvaret med 
å gi informasjon til personer som kan kalles inn til 
tjeneste. Bestemmelsen viderefører verneplikts
loven § 46 tredje ledd. Politiet og norske utenriks
stasjoner pålegges en informasjonsplikt i andre 
ledd første punktum. «Veiledning» endres til «nød
vendig informasjon». Formålet er å sørge for at 
Forsvaret kan skaffe tilstrekkelig informasjon til å 
kalle inn personer til tjeneste i Forsvaret. Informa
sjonsplikten begrenses til personer mellom 17 og 
44 år som kan innkalles til tjeneste i Forsvaret. 

Andre ledd tredje punktum viderefører innhol
det i vernepliktsloven § 46 tredje ledd andre punk-
tum om at politiet og norske utenriksstasjoner 
også plikter å medvirke når det er nødvendig å 
ettersøke og hente inn personer som skal inn
kalles til tjeneste i Forsvaret. 

Til § 62 

Paragrafens viderefører forsvarspersonelloven § 4 a 
andre, tredje og fjerde ledd med språklige 
endringer. Bestemmelsen favner alle med tjeneste
plikt i Forsvaret og sivilt tilsatte i Forsvarsdeparte
mentet og underliggende etater (forsvarssektoren). 

Personellet har en aktiv plikt til å opplyse 
hovedarbeidsgiver om slike oppdrag, herunder om 
oppdragsgivers navn og oppdragets karakter og 
omfang. Hovedarbeidsgiver vil være arbeidsgiver i 
forsvarssektoren. Bestemmelsens første ledd presi
serer lojalitetsplikten tjenestepliktige og sivile i for
svarssektoren har overfor sine hovedarbeids
givere, og fastslår at personellet har en meldeplikt 
overfor hovedarbeidsgiver for særlige oppdrag 
som kan være uforenlige med hovedarbeidsgivers 
interesser. 

Meldeplikten for militært og sivilt tilsatte er 
begrenset til tilsettingsforholdets lengde. For 
vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste 
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gjelder meldeplikten i forbindelse med tjeneste
gjøringen. Disse har en meldeplikt til overordnet 
ansvarlig befal. For personell som tjenestegjør i 
Heimevernet gjelder meldeplikten også mellom 
tjenestegjøringene. 

Avgjørende for meldeplikten er hvordan aktivi
teten rent objektivt kan fremstå utad. Det inne
bærer at det ikke er den enkeltes subjektive opp
fatning av om det foreligger et potensiale for en 
interessekonflikt som er avgjørende. Det under
strekes at innholdet i plikten til å melde fra om 
bierverv er den samme uavhengig av personellets 
subjektive vurdering. Det avgjørende er hvordan 
aktiviteten rent objektivt kan fremstå utad. Det er 
ikke avgjørende om det eksisterer en aktuell 
interessekonflikt. Meldeplikten inntrer dersom 
det foreligger en mulighet for interessekonflikt, 
enten nå eller i overskuelig fremtid. 

Meldeplikten inntrer når personellet vurderer 
å ta del i en aktivitet som rammes av bestemmel
sen, typisk dersom man får et tilbud om å delta i 
denne aktiviteten. Bestemmelsen forutsetter at 
melding fremmes arbeidsgiver skriftlig. 

Formålet med bestemmelsen er dels å klar
gjøre lojalitetsplikten som personellet har, og dels 
å pålegge personellet en skjerpet aktsomhet om 
aktiviteter som kan være egnet til å identifisere en 
handling eller unnlatelse som utført av, eller på 
vegne av hovedarbeidsgiver. Det skal ikke kunne 
reises tvil om en slik aktivitet utøves av eller på 
vegne av forsvarssektoren, herunder aktivitet som 
har uønskede koblinger mot sektoren og bruk av 
militære ferdigheter, og som kan sette sektoren i 
et dårlig lys. 

Bestemmelsens første ledd andre punktum 
angir også hvilke opplysninger som skal gis fra 
personellet. Formålet med denne bestemmelsen 
er å klargjøre vedkommendes plikt til å bidra til 
opplysning av saken. Dette for at arbeidsgiver kan 
vurdere om aktiviteten er i konflikt med lojalitets
plikten. Unnlatelse av å oppfylle meldeplikten kan 
medføre sanksjoner fra arbeidsgiver. 

I bestemmelsens første ledd tredje punktum 
foreslås det å lovfeste eksempler på oppdrag som 
kan være uforenlige med arbeidsgivers interesser, 
og som utløser en meldeplikt fra personellet til 
hovedarbeidsgiver. 

Med begrepet «oppdrag» menes enhver aktivi
tet som er lønnet eller ulønnet, utføres i privat regi 
eller i regi av annen virksomhet uavhengig av sel
skapsrettslig organisering. Personellet må selv vur
dere om aktiviteten er nært beslektet med arbeidet 
vedkommende utfører hos hovedarbeidsgiver. 
Listen i første ledd tredje punktum er ikke uttøm
mende. 

Dersom personellet er usikker på om en aktivi
tet kan anses som nært beslektet med arbeidet 
vedkommende utfører hos hovedarbeidsgiver, 
eller hvorvidt aktiviteten kan redusere vedkom
mendes evne eller mulighet til å utføre tjenesten 
forsvarlig, skal vedkommende rådføre seg om 
eventuell meldeplikt med arbeidsgiver. 

For de tilfeller hvor arbeidsgiver mottar mel
ding fra personellet, må arbeidsgiver på eget 
grunnlag vurdere om aktiviteten kan være proble
matisk sett opp mot lojalitetsplikten. Dette må vur
deres konkret, og det sentrale vurderingstema vil 
være om aktiviteten kan anses å komme i konflikt 
med vedkommendes tjenesteplikter overfor 
hovedarbeidsgiver. 

Andre ledd gir departementet fullmakt til å inn
føre et krav om at tilsatte i enkelte stillinger og 
avdelinger skal ha arbeidsgivers samtykke til å ta 
lønnede og ulønnede oppdrag utenfor forsvarssek
toren. I den grad den enkelte virksomhet mener at 
det er særlig behov for et samtykkekrav for 
enkelte stillinger/avdelinger, kan virksomheten 
vurdere hvorvidt kravet bør innarbeides i indivi
duelle arbeidsavtaler. Endring av allerede inngåtte 
avtaler krever arbeidstakers aksept. 

Fullmakten er begrenset til enkelte stillinger 
og avdelinger, hvor utøvelse av bierverv vil kunne 
være svært uheldig av hensyn til forsvarsektorens 
legitimitet og omdømme. Dette gjelder primært 
stillinger og avdelinger med en særlig spesialist
kompetanse relatert til Forsvarets behov og opp
gaver som for eksempel spesialstyrkene og andre 
spesialistkategorier av personell. Slikt personell 
innehar en spesialistkompetanse og funksjon i 
Forsvaret som gjør at utøvelsen av eventuelle bier
verv lett medfører tvil om hvilken egenskap 
arbeidstakeren opptrer i. Bestemmelsen skal for
stås som en snever unntaksbestemmelse. Innfø
ring av en slik begrensning er inngripende for per
sonellet. Adgangen til å innføre samtykkekrav er 
derfor begrenset til tilfeller hvor dette er nødven
dig av hensyn til forsvarssektorens behov, og hvor 
dette anses forholdsmessig ut fra den ansattes 
funksjon i sektoren sett opp mot enkeltindividers 
personverninteresser. Forsvarsdepartementets 
fullmakt er knyttet til tilsatt personell. Eventuelt 
samtykkekrav for personell i Heimevernets inn
satsstyrker kan vurderes regulert i kontrakten for 
slik tjenestegjøring. 

Et samtykkekrav innebærer at personellet plik
ter å innhente forutgående samtykke fra arbeids
giver til å kunne ta bestemte oppdrag utenfor 
Forsvarsdepartementet og underliggende etater. 
Brudd på plikten til å innhente samtykke kan gi tje
nesterettslige følger i henhold til gjeldende regler. 
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Til § 63 

Paragrafen viderefører forsvarspersonelloven § 10 
med språklige endringer, og det er foreslått å lov
forankre at personer med militær politimyndighet 
skal ha samme myndighet som politiet til å foreta 
testing tilsvarende kontrollregimet i vegtrafikklo
ven § 22 a. I første ledd fastsettes et forbud mot at 
tjenestepliktige i Forsvaret nyter alkohol eller 
andre berusende eller bedøvende midler under 
tjenesten og mot å møte til tjeneste påvirket av 
alkohol eller andre berusende eller bedøvende 
midler. Bestemmelsen omfatter militært tilsatte 
og vernepliktige i tjeneste. Bakgrunnen for 
bestemmelsen er å forhindre ulykker. I Forsvaret 
håndterer personellet våpen, ammunisjon, eksplo
siver og annet farlig materiell som ved uforsvarlig 
bruk kan forårsake store skader på mennesker og 
kostbart materiell. Det er også behov for et slikt 
forbud fordi personellet i sin tjeneste vil kunne få 
adgang til informasjon av betydning for rikets sik
kerhet eller Norges forhold til fremmede makter. 
Bruk av rusmidler fører til svekket kontroll og 
vurderingsevne, og vil derfor representere en fare 
for sikkerheten. I tillegg er avhold fra bruk av rus
midler i tjenesten viktig fordi misbruk virker ned
brytende på disiplin og moral og dermed på evnen 
til å gjennomføre de oppgaver som Forsvaret 
måtte bli på pålagt, jf. Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). 

Andre ledd fastslår at testing av om tjeneste
pliktige er i ruspåvirket tilstand skal gjøres etter 
samme prosedyrer som beskrevet i vegtrafikk
loven § 22 a. Tjenestepliktige kan bli testet ved 
rutinekontroll eller stikkprøve og uten mistanke. 
Slik testing skal skje i samsvar med vegtrafikk
loven § 22 a første ledd. Etter tredje ledd kan tje
nestepliktige bli undersøkt som beskrevet i 
vegtrafikkloven § 22 a andre og tredje ledd, der
som testresultatet eller andre forhold gir grunn til 
å tro at en tjenestepliktig har brutt avholdsplikten. 
Påbudet om pliktmessig avhold etter denne 
bestemmelsen favner videre enn vegtrafikkloven 
§ 22a og er begrunnet ut i fra et bredere sikker
hetsperspektiv, jf. Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). 

For å gi militærpolitiet den nødvendige hjem
mel til rustesting tilsvarende kontrollregimet i 
vegtrafikkloven § 22 a er det i fjerde ledd foreslått å 
lovforankre at den som har militær politimyndig
het er gitt samme myndighet som politiet. Dette 
innebærer at den som har militær politimyndighet 
har hjemmel til å foreta testing tilsvarende kon
trollregimet i vegtrafikkloven § 22 a. Hvor resulta
tet av alkotesten gir grunn til å tro at tjenesteplik
tige har handlet i strid med reglene om pliktmes
sig avhold, har den militære politimyndighet kom

petanse til å foreta nødvendige tester for å avklare 
forholdet. Dette innebærer at den militære politi
myndighet har kompetanse til å iverksette testing 
i form av blodprøver mv. uten beslutning fra påta
lemyndigheten. 

Departementet kan etter bestemmelsens femte 
ledd bokstav a til d gi forskrift om gjennomførin
gen av avholdsplikten, at avholdsplikten skal 
gjelde under permisjon og fritid, at avholdsplikten 
skal gjelde for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartemen
tet og underliggende etater og om unntak fra 
avholdsplikten. En utvidelse av forbudet til sivilt 
tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende 
etater forutsetter at dette personellet har arbeids
oppgaver som tilsier at de undergis samme 
restriksjoner som militært tilsatte. 

Overtredelse av bestemmelsen om pliktmes
sig avhold kan refses etter § 66. 

Til § 64 

Paragrafen viderefører bestemmelsene i verne
pliktsloven § 44 og heimevernloven § 26. Bestem
melsen omfatter alle tjenestepliktige. Det følger av 
første ledd første punktum at Forsvaret kan pålegge 
tjenestepliktige å oppbevare og vedlikeholde 
våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr uten
for tjenestetiden. Plikt til å oppbevare og vedlike
holde våpen og utstyr er først og fremst aktuelt for 
Heimevernet. I noen tilfeller kan man imidlertid 
tenke seg at vernepliktig som skal møte ved styrke
oppbygging, må oppbevare våpen og utstyr. Første 
ledd andre punktum er tatt inn for å presisere at de 
tjenestepliktige har en plikt til å oppbevare og ved
likeholde våpen på en sikker måte. Bestemmelser 
for hva som er sikker oppbevaring og vedlikehold, 
følger av forskrift og interne instrukser. 

Skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon som 
er bestemt for eller tilhører Forsvaret er ikke 
omfattet av våpenloven, jf. våpenloven § 4. 

I andre ledd foreslås det at nærmere bestem
melser om oppbevaring og vedlikehold kan gis i 
forskrift. Forskriftskompetansen foreslås lagt til 
departementet. 

Brudd på oppbevarings- og vedlikeholdsplik
ten kan straffes etter § 67 andre ledd bokstav c. 

Til § 65 

Paragrafen viderefører unntaket fra forvaltnings
lovens kapittel IV til VI i vernepliktsloven § 47 a, 
heimevernloven § 31 a, forsvarspersonelloven 
§ 15 andre ledd og unntak som i dag følger av for
skriftene til forsvarspersonelloven. Første ledd 
lister opp de konkrete hjemlene i loven som er 
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unntatt fra forvaltningsloven kapittel IV til VI. Det 
vises til vurderingen i punkt 12.6. 

Andre ledd viderefører vernepliktsloven § 47 a 
og heimvernloven § 31 a «om ikke Kongen 
bestemmer annerledes». Det foreslås at departe
mentet i forskrift kan bestemme at forvaltnings
loven kapittel IV til VI likevel skal gjelde for 
bestemmelser som er angitt i første ledd. 

16.8 Kapittel 8 Refselse og straff 

Til § 66 

Paragrafen erstatter bestemmelsene i heimevern
loven § 32 nr. 2, vernepliktsloven § 48 nr. 2 om å 
møte i ikke edru tilstand og forsvarspersonelloven 
§ 10 femte ledd om overtredelse av bestemmel
sene om pliktmessig avhold kan refses disiplinært 
i henhold til lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær dis
iplinærmyndighet. Vernepliktig og militært til
satte som overtrer forbudet i § 63, kan ikke straf
fes etter § 67, jf. punkt 13.4. De kan bare refses 
disiplinært, jf. Ot.prp. nr. 60 (2003–2004). 

Til § 67 

Paragrafen erstatter og viderefører straffebestem
melsene i vernepliktsloven kapittel V og heime
vernloven kapittel IV. Alle straffebestemmelsene 
foreslås slått sammen i en bestemmelse. Det fore
slås mindre endringer for å oppdatere bestemmel
sene til gjeldende praksis, straffeloven og som 
følge av endringer i andre bestemmelser, se nær
mere vurdering i punkt 13. 

Første ledd gir hjemmel for å ilegge den som 
overtrer §§ 8, 9, 19 og 59 bøter. Skyldkravet er for-
sett eller uaktsomhet. Bestemmelsen viderefører 
vernepliktsloven §§ 48 første ledd, 50 første punk-
tum og heimevernloven §§ 32 første ledd og 34 
første ledd. 

Andre ledd gir hjemmel til å ilegge bot ved 
overtredelse av §§ 10, 20 og 64. Skyldkravet er her 
forsett. Bestemmelsen viderefører verneplikts
loven § 48 første ledd nr. 3 og 4 og heimevern
loven § 32 nr. 3. 

Medvirkning er ikke straffbart etter første og 
andre ledd, jf. tredje ledd. Bestemmelsen videre
fører vernepliktsloven §§ 48 andre ledd, 50 første 
ledd andre punktum og heimevernloven §§ 32 
andre ledd og 34 første ledd andre punktum. 

Etter fjerde ledd kan den som overtrer §§ 8, 9, 
10, 16 bokstav e, 20 og 59, i den hensikt å unndra 
seg tjeneste i Forsvaret, straffes med fengsel inntil 
to år. Forsøk kan også straffes, jf. straffeloven 

§ 16. Bestemmelsen viderefører vernepliktsloven 
§ 49 og heimevernloven § 33. 

Etter femte ledd kan den som gjør tjeneste i 
Forsvaret på grunnlag av opplysninger han eller 
hun vet er uriktige eller ufullstendige, straffes 
med fengsel inntil to år. Forsvaret er avhengig av 
riktige opplysninger for å kunne avgjøre hvem 
som er skikket til tjeneste. Personer som for 
eksempel ikke gir opplysninger til Forsvaret som 
de vet vil være relevante for om de er skikket til 
tjeneste, vil kunne omfattes av denne bestemmel
sen. Bestemmelsen viderefører vernepliktsloven 
§ 49. Skyldkravet er forsett. 

I sjette ledd foreslås det å vise til at brudd på 
møteplikten etter § 19, kan straffes etter militær 
straffelov. Henvisningen tas inn av pedagogiske 
hensyn. 

I sjuende ledd gis det hjemmel til at det i for
skrift med hjemmel i §§ 8, 9, 10, 16 bokstav e, 19, 20 
og 64 kan gis nærmere bestemmelser om straff. 

16.9 Kapittel 9 Ikrafttredelse og 
overgangsregler 

Til § 68 

Bestemmelsen fastsetter at loven trer i kraft fra 
det tidspunkt Kongen bestemmer. Kongen kan 
etter andre punktum sette i kraft bestemmelser til 
ulike tidspunkter. 

Til § 69 

Bestemmelsen viderefører forsvarspersonel
loven § 19 andre ledd, og det er lovforankret i før
ste ledd at tidligere yrkesbefal som er fast tilsatt 
til de fyller 60 år, og som ble tilsatt før 1. januar 
2016, beholder sin stilling i Forsvaret til de har 
fylt 60 år. 

Andre ledd regulerer skjæringstidspunktet for 
når tjenestemannslovens regler om oppsigelse 
kommer til anvendelse. Bestemmelsen sikrer at 
rettighetene til et særskilt oppsigelsesvern for 
yrkesbefal tilsatt før 1. januar 2005 blir videreført. 
Det betyr at yrkesbefal som er tilsatt før 1. januar 
2005 med et særskilt stillingsvern, beholder dette 
selv om personen bytter personellkategori. Det 
presiseres at tidligere yrkesbefal tilsatt før 1. 
januar 2005 beholder et særskilt stillingsvern for 
oppsigelse, uavhengig av hvilken personellkate
gori person omfattes av etter ordningen for mili
tært tilsatte. 
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Til § 70 

Paragrafen opphever vernepliktsloven, heime
vernloven, militærnekterloven og forsvarsperso
nelloven. 

Til § 71 

Til endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om 
domstolene 

I § 165 andre ledd er «tjenestegjørende militær
personer» erstattet med «de som gjør tjeneste i 
Forsvaret» for å være mer i samsvar med forslag 
til ny terminologi. I tillegg endres «befalings
menn» til «offiser og befal». Dette er i samsvar 
med kategoriene som ble innført i forbindelse 
med ny militærordning 1. januar 2016, jf. Prop. 
111 LS (2014–2015). 

Til endringer i lov 21. november 1952 nr. 3 om 
tjenesteplikt i politiet 

I § 3 første ledd erstattes «mobilisering» med 
«styrkeoppbygging». Styrkeoppbygging er defi
nert i forsvarsloven § 3 bokstav a. Dette er også i 
tråd med kgl.res. 9. desember 2005 nr. 69 om fast-
setting av styrkeoppbyggingssystemet for Forsva
ret og Forsvarets begrepsbruk i dag. I § 4 endres 
begrepet «militær avdeling» til «tjeneste i Forsva
ret» i samsvar med ny terminologi. Denne 
bestemmelsen viser også til regler i verneplikts
loven og heimevernloven. Det foreslås derfor å 
vise til forsvarsloven. 

Til endringer i lov 21. desember 1956 nr. 1 om 
aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. 

I § 1 første ledd foreslås «fastlønt befal» endret til 
«militært tilsatte». Forsvarspersonelloven har egne 
bestemmelser om aldersgrense for militært tilsatte 
som er 60 år. Denne bestemmelsen videreføres i 
forsvarsloven § 46. Endringen gjøres for at 
begrepsbruken skal være i samsvar med 
endringene som ble vedtatt i forsvarpersonelloven, 
jf. Prop. 111 LS (2014–2015). Forslaget innebærer 
ingen materiell endring. 

Til endringer i lov 13. juni 1969 nr. 26 om 
skadeserstatning 

Av skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 3 fremgår 
hvem som er arbeidstakere. I andre punktum angis 
en del grupper som det kan være tvil om skal 
omfattes av arbeidstakerbegrepet, blant annet 
«befal og menige under militærtjeneste». Bestem

melsen er ment å presisere at vernepliktige som er 
inne til for eksempel førstegangstjeneste eller repe
tisjonstjeneste er omfattet av arbeidstakerbegrepet. 
Disse er ikke tilsatt i Forsvaret. Det foreslås å 
endre «befal og menige under militærtjeneste» til 
«de som gjør tjeneste i Forsvaret» for å være mer i 
samsvar med ny terminologi. Tjenestepliktige i 
Forsvaret omfatter også de som er tilsatte. Militært 
tilsatte er arbeidstakere som også omfattes av § 2-1 
nr. 3 første punktum. 

Til endringer i lov 22. mai 1981 nr. 25 om 
rettergangsmåten i straffesaker 

Straffeprosesslovens tiende ledd om rettergangs
måten i militære straffesaker gjelder behandling 
av saker etter militær straffelov. Det foreslås kun å 
gjøre nødvendige endringer i straffeprosessloven 
kapittel 34 og 35 for å oppdatere bestemmelsene 
til nye kategorier i den nye militærordningen. I 
§ 468 første ledd andre punktum erstattes «kor
poraler og menige og halvparten til gruppen 
befal» med «menige, grenaderer og konstabler og 
halvparten til gruppen offiserer og befal». Samme 
endring foreslås i § 469 første ledd første og tredje 
punktum. Formålet med bestemmelsen er at til
talte i størst mulig grad skal kunne dømmes av 
«likemenn». I § 476 fjerde ledd foreslås «militær 
befalingsmann» endret til «befal eller offiser». 

Til endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens 
tjenestemenn m.m. 

Tjenestemannsloven § 12 tredje punktum viser til 
disponeringsplikten etter forsvarspersonelloven 
§ 7. Henvisningen i tjenestemannsloven oppdate
res i henhold til ny terminologi, jf. § 47. 

Til endringer i lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær 
disiplinærmyndighet 

Det foreslås å gi loven korttittelen «disiplinær
loven». 

Disiplinærloven omfatter alt militært perso
nell. Loven skiller mellom hvilke gradsnivå per
sonellet har. Forsvarets gradsnivå ble endret i 
forbindelse med ny militærordning 1. januar 
2016, jf. Prop. 111 LS (2014–2015). Det foreslås 
endringer for å tilpasse disiplinærloven til det 
nye gradssystemet og forsvarsloven. I § 1 tredje 
ledd nr. 2 endres «militært personell» til «verne
pliktige i tjeneste og militært tilsatte» i samsvar 
med ny terminologi. Det anses ikke hensikts
messig å benytte betegnelsen på graden de ver
nepliktige vil ha. Bestemmelsen må sees i sam
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menheng med disiplinærloven § 3. Omfattet er 
også de som inngår kontrakt om frivillig tjeneste 
i Forsvaret, som for eksempel kvinner som ikke 
er vernepliktige, jf. forsvarsloven § 25. 

Disiplinærloven § 3 fastsetter hvilken person
krets disiplinærmyndigheten omfatter. I § 3 første 
ledd endres «befal og menige i det militære for
svar» til «vernepliktige i tjeneste og militært til
satte». «Militært tilsatte» skal forstås på samme 
måte som etter § 3 bokstav b. Disiplinærloven 
gjelder også militært personell som er avgitt til tje
neste utenfor Forsvaret som for eksempel forsvar
sattachéer. Sivilt tilsatte i Forsvaret kan ikke ref
ses etter disiplinærloven i fredstid. 

Etter disiplinærloven § 4 andre ledd nr. 1 kan 
refselse ilegges for forhold som kan straffes etter 
vernepliktsloven § 48 og heimevernloven § 32. 
Bestemmelsen fastsetter straff for unnlatelse av 
tjenesteplikter. Vernepliktsloven § 48 og heime
vernsloven § 32 er videreført i forsvarsloven § 67. 

Etter disiplinærloven § 5 første ledd nummer 2 
kan vernepliktige menige gis en bot 20 ganger tje
nestetilleggets størrelse. For befal og vervede 
menige kan det gis en bot på maksimalt 50 ganger 
tjenestetilleggets størrelse. På grunn av innføring 
av ny militærordning og ny terminologi er det 
nødvendig å gjøre endringer i bestemmelsen. 
Bestemmelser omfatter vernepliktige i tjeneste og 
militært tilsatte, § 5 første ledd nummer 2 endres i 
samsvar med dette. I § 5 bokstav a endres 
«utskrevne menige og korporaler eller tilsva
rende» til «menige». Menige omfatter her alle 
mannskapsgradene. I § 5 første ledd bokstav b 
erstattes «vervede menige og korporaler eller til
svarende og overfor øvrige befal» til «militært til
satte». Etter disiplinærloven § 5 første ledd nr. 4 
bokstav a kan streng irettesettelse gis «i nærvær 
av flere befal eller menige». I denne bestemmel
sen foreslås «befal eller menige» endret til «verne
pliktige i tjeneste eller militært tilsatte». 

Etter disiplinærloven § 12 har befal myndighet 
til å ilegge refselse. Etter ny militærordning vil det 
være offiserer som har kompanisjef eller tilsva
rende eller høyere kommando. I §§ 12 første ledd, 
14 og 16 endres derfor «befal» til «offiser». 

Etter disiplinærloven § 18 kan den forfølgin
gen retter seg mot velge en person som skal bistå 
seg. I § 18 endres «menig, tillitsvalgt eller befal» 
til «vernepliktige i tjeneste, tillitsvalgt eller mili
tært tilsatt». 

Etter § 20 andre ledd skal andre refselser enn 
simpel irettesettelse vanligvis meddeles. I andre 
ledd foreslås «befal eller menige» endret til «verne
pliktige i tjeneste og militært tilsatte». 

I § 22 første og andre ledd endres «befal» til 
«offiser». Det vil bare være offiserer som ilegger 
refselse. 

Etter disiplinærloven § 24 skal klage rettes til 
et foresatt befal. Foresatt vil alltid være befal eller 
offiser. Det foreslås å fjerne «befal» i første ledd 
første punktum. I disiplinærloven § 29 første ledd 
tredje punktum tilføyes «offiser» og «vernepliktig 
mannskap» endres til «vernepliktige i tjeneste». I 
§ 34 første ledd første punktum erstattes «et 
befal» med «en offiser». 

I § 40 første og andre ledd gjøres det 
endringer i kategoriene for å tilpasse loven til de 
nye militærkategoriene og ny terminologi. Første 
ledd omfatter militært personell som ikke er til
satt, «menige og korporaler» erstattes derfor med 
«vernepliktig i tjeneste». Andre ledd vil omfatte 
militært tilsatte som mottar ordinær lønn, «befal 
og vervede» erstattes derfor med «militært til
satte». 

Til endringer i lov 20. mai 1988 nr. 33 om 
politimyndighet i det militære forsvar 

Lovens tittel foreslås endret til «lov om politimyn
dighet i Forsvaret». I § 1 første ledd endres «mili
tært befal» til «offiserer og befal». I § 2 første ledd 
første punktum og § 5 første ledd endres «befal» 
til «offiserer og befal». Endringene er i samsvar 
med kategoriene som ble innført i forbindelse 
med ny militærordning 1. januar 2016. I § 2 første 
ledd første punktum endres også «lov om den 
militære disiplinærmyndighet» til «disiplinær
loven» i samsvar med forslag til ny korttittel på lov 
om militær disiplinærmyndighet. I § 2 første ledd 
andre punktum endres «samme lov» til «disipli
nærloven» for å klargjøre hvilken lov det gjelder. I 
§ 6 tilføyes «offiser» i første punktum. I § 7 endres 
«det militære forsvar» til «Forsvaret» for å være i 
samsvar med forslag til ny tittel. 

Til endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning 
av alkoholholdig drikk m.v. 

I alkoholloven § 5-3 reguleres skjenkebevilling 
til Forsvarets befalsmesser. Etter innføringen av 
militærordningen med nye personellkategorier, 
blir begrepet «befalsmesser» misvisende. Det 
foreslås å endre «befalsmesser» til «Forsvarets 
messer for militært tilsatte». Messene kan ikke 
benyttes av vernepliktige som er inne til tje
neste. Forslaget innebærer ingen materiell end-
ring. 
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Til endringer i lov 16. juni 1989 nr. 65 om 
yrkesskadeforsikring 

Lov om yrkesskadeforsikring § 2 bokstav b har 
samme ordlyd som skadeserstatningsloven § 2-1 
nr. 3. Det foreslås å endre «befal og menige under 
militærtjeneste» til «tjenestepliktige i Forsvaret», 
tilsvarende som for skadeserstatningsloven § 2-1 
nr. 3. 

Til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om 
folketrygd 

Folketrygdlovens begrepsbruk foreslås oppdatert i 
samsvar med ny terminologi. Fra 1. juli 2012 ble 
den sivile verneplikten avskaffet, fordi man ikke 
lenger anså denne tjenesteformen som nødvendig 
for å sikre rekrutteringen til tjeneste i Forsvaret. 
Henvisingene til siviltjeneste foreslås derfor fjernet. 

I § 2-5 første ledd bokstav c erstattes «mili
tærperson som deltar i internasjonale fredsope
rasjoner» med «militært tilsatte som deltar i 
internasjonale operasjoner», i samsvar med ny 
terminologi og forsvarsloven § 3 bokstav c. 
Paragraf 2-5 første ledd bokstav d oppheves. 
Bokstav e til i blir bokstav d til h. I § 4-19 foreslås 
«militær- og siviltjeneste» endret til «militærtje
neste». Etter § 5-23 har ikke utskreven menig 
eller korporal rett på ytelser etter folketrygdlo
ven kapittel 5 når de kan benytte seg av helsetil
budet til Forsvaret. «Utskreven mening eller kor
poral» foreslås endret til «menig» som følge av 
nye kategorier i militærordningen. I § 8-24 tredje 
ledd bokstav d, § 8-46 første ledd, § 8-47 tredje 
ledd bokstav a, § 14-6 fjerde ledd bokstav e og 
§ 14-7 tredje ledd er «militær- og siviltjeneste» 
endret til «militærtjeneste». Paragraf 8-46 omfat
ter bare vernepliktige som har vært i tjeneste og 
som er dimittert. Bestemmelsen omfatter ikke 
de som er i tjeneste. 

Folketrygdloven § 13-8 omfatter yrkesskader
ettighetene til militært personell og visse andre 
grupper. Første ledd slår fast hvem som er 
yrkesskadedekket (rettighetssubjektet), mens 
andre til femte ledd regulerer yrkesskadedeknin
gens omfang i tid og rom. Det foreslås justeringer 
i § 13-8 for å tilpasse bestemmelsen til forslaget til 
ny forsvarslov. 

Bestemmelsene i § 13-8 første ledd bokstav a, 
b og d viser til vernepliktsloven, heimevernloven 
og militærnekterloven. Disse lovene er foreslått 
samlet i forsvarsloven. Første ledd bokstav a, b og 
d foreslås derfor slått sammen. Første ledd bok
stav a omfatter vernepliktige og frivillige som gjør 
tjeneste for Forsvaret, uten å være tilsatt. 

Gjeldende bokstav c om tjeneste i sivilforsva
ret, foreslås videreført i bokstav b. Henvisningen 
til sivilforsvarsloven av 1953 endres til sivilbeskyt
telsesloven av 2010. Gjeldende bokstav e om tje
neste i politiet, foreslås videreført uendret i bok
stav c. 

Bestemmelsene i § 13-8 første ledd bokstav f 
og g viser til kategorier militært personell i for
svarspersonelloven. Gjeldende bokstav f og g fore
slås slått sammen til ny bokstav d, som omfatter 
«militært tilsatte». «Militært tilsatte» skal forstås 
på samme måte som i forsvarsloven § 3 bokstav b. 
Gjeldende bokstav h blir videreført i bokstav e. 

Forslagets andre til fjerde ledd viderefører 
gjeldende rett når det gjelder yrkesskadedeknin
gens omfang, jf. gjeldende § 13-8 andre til femte 
ledd. Av hensyn til endringen i forslagets første 
ledd, foreslås enkelte tilpasninger. I forslagets 
andre ledd foreslås gjeldende yrkesskadedekning 
videreført for medlemmer som nevnt i forslagets 
første ledd bokstav a, b og c. Gjeldende fjerde 
ledd foreslås som nytt tredje ledd første og andre 
punktum, og gjeldende tredje ledd foreslås som 
nytt tredje punktum. Dette må ses i sammenheng 
med forslaget om å slå sammen gjeldende første 
ledd bokstav f og g til ny bokstav d. «Internasjo
nale fredsoperasjoner» i § 13-8 første ledd bokstav 
f, foreslås samtidig flyttet og endret til «internasjo
nale operasjoner», jf. forslagets tredje ledd tredje 
punktum. «Internasjonale operasjoner» skal for
stås på samme måte som i forsvarsloven § 3 bok
stav c. I fjerde ledd foreslås gjeldende yrkesskade
dekning videreført for medlemmer som nevnt i 
første ledd bokstav e. I § 13-14 første ledd endres 
«militærperson» til «tjenestepliktig i Forsvaret». 
Militært tilsatte vil også være omfattet av 
«arbeidstaker». Forslaget innebærer ingen materi
ell endring. 

Til endringer i lov 13. juni 1997 nr. 42 om 
Kystvakten 

I § 7 første ledd endres «menige og befal i det mili
tære forsvar» til «vernepliktige og militært tilsatte 
i Forsvaret» i samsvar med ny terminologi og ny 
militærordning. 

Til endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av 
formue og inntekt 

Etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav f reg
nes enkelte ytelser for militære mannskaper og 
sivile tjenestepliktige ikke som arbeidsinntekt. 
Militære mannskaper foreslås endret til «tjeneste
pliktige i Forsvaret» i samsvar med ny termino
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logi. I bokstav f nr. 1 endres «utskrevne kor
poraler, menige og befalsskoleelever i Forsvaret» 
til «tjenestepliktige som ikke er tilsatt». Bokstav f 
nr. 2 foreslås opphevet. Bestemmelsen viser til 
militærnekterloven § 18, som er opphevet. 

Til endringer i lov 23. juni 2000 nr. 56 om 
helsemessig og sosial beredskap 

Etter helseberedskapsloven § 4-1 femte ledd gjel
der tjenesteplikten etter helseberedskapsloven 
ikke hvis mobiliseringsdisponering til Forsvaret 
er til hinder for det. Denne bestemmelsen er i 
tråd med totalforsvarsprinsippet og ansvarsforde
lingen for sanitet og helsetjenesten ved bered
skap og krig. I § 4-1 femte ledd endres «mobilise

ringsdisponering» til «styrkedisponering» og i 
§ 4-2 første ledd tredje ledd endres «mobilise
ringsdisponert» til «styrkeoppbygging». Dette er 
i samsvar med dagens begrepsbruk i Forsvaret 
og er i tråd med kgl.res. 9. desember 2005 nr. 69 
om fastsetting av styrkeoppbyggingssystemet for 
Forsvaret. 

Forsvarsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin
get om lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret 
m.m. (forsvarsloven). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvars
loven) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)
 

Kapittel 1 Formål, virkeområde og defini
sjoner 

§ 1 Formål 
Loven skal 

a) sikre Forsvarets operative evne gjennom all
menn verneplikt og tjenesteplikt 

b) sikre Forsvaret egnet bemanning 
c) legge til rette for at bemanningen kan brukes 

slik at Forsvarets nasjonale og internasjonale 
oppgaver blir gjennomført 

d) ivareta de vernepliktige og de tjenestepliktige. 

§ 2 Hva og hvem loven gjelder 
Loven gjelder tjenesteplikt i Forsvaret og ret

tigheter og plikter knyttet til den. Alle som har 
verneplikt, militært tilsatte og andre som har 
inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har 
tjenesteplikt. 

Verneplikten er den plikten som norske stats
borgere og utenlandske statsborgere etter § 6 
har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret 
hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste. 

Tjenesteplikten er plikten til i fred og krig å 
utføre de oppgavene som Forsvaret tildeler, i 
den stillingen og på det stedet Forsvaret 
bestemmer. 

Loven gjelder sivilt tilsatte i Forsvarsdeparte
mentet og underliggende etater der det er fast
satt i loven her. 

§ 3 Definisjoner 
I denne loven menes med 

a) styrkeoppbygging: klargjøring og aktivering 
av militære styrker 

b) militært tilsatte: offiserer, befal, grenaderer og 
konstabler som har inngått kontrakt om tilset
ting i Forsvaret 

c) internasjonale operasjoner: bruk av militære 
styrker i utlandet for å skape, bevare eller gjen
opprette fred og stabilitet. 

§ 4 Begrensninger i tjenesten for dem som er under 
18 år 

De som er under 18 år og som gjør tjeneste i 
Forsvaret, skal ikke gis opplæring eller delta i 

stridsrelatert virksomhet. De som er under 18 år 
kan heller ikke bli satt til ekstraordinær tjeneste 
etter § 17 tredje ledd. 

Når Norge er i krig, når krig truer eller når 
Forsvaret har satt i gang styrkeoppbygging, skal 
de som er under 18 år straks fritas for tjeneste. 

§ 5 Organiseringen av Forsvaret 
Forsvaret er organisert i Hæren, Sjøforsvaret 

og Luftforsvaret (forsvarsgrenene), Heime
vernet og fellesinstitusjoner. 

Heimevernet har lokalt territorielt ansvar og 
skal delta i territorielle operasjoner som en del 
av nasjonale fellesoperasjoner. Landsrådet for 
Heimevernet, distriktsrådene, områdeutvalgene 
og heimevernsnemndene skal sikre Heimever
nets samarbeid med sivilbefolkningen. Kongen 
kan gi forskrift om rådene, utvalgene og nemn
dene. 

Kapittel 2 Verneplikten 

§ 6 Hvem som har verneplikt 
Norske statsborgere som er skikket til tje

neste i Forsvaret, har verneplikt fra det året de 
fyller 19 år, til utgangen av det året de fyller 44 
år. Norske statsborgere som også er statsbor
gere av et annet land, har verneplikt i Norge så 
lenge de er bosatt her, og så lenge avtale med 
det andre landet ikke er til hinder for det. 

Norske statsborgere som også er eller har 
vært statsborgere av et land Norge er i krig 
med, er fritatt for tjeneste i Forsvaret. 

Utenlandske statsborgere som oppholder 
seg i og har en fast tilknytning til Norge, kan bli 
pålagt verneplikt hvis ikke avtale med landet de 
er statsborgere av, er til hinder for det. De er fri
tatt for tjeneste i Forsvaret når Norge er i krig 
med det landet de er statsborgere av. 

Verneplikten gjelder ikke for kvinner som er 
født før 1. januar 1997. 

Verneplikten gjelder ikke for ordinerte 
prester i Den norske kirke og prester og for
standere i registrerte tros- og livssynssamfunn 
som ikke har gjort tjeneste i Forsvaret. 

Kongen kan gi forskrift om vilkår for og fri
tak for verneplikten. 
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§ 7 Forsvarets rett til å innhente og behandle person
opplysninger 

Forsvaret kan innhente og behandle person
opplysninger om norske statsborgere og perso
ner som oppholder seg i Norge uten å være 
norske statsborgere, når det er nødvendig for 
a) å avgjøre hvem som anses skikket til tjeneste 
b) å innkalle tjenestepliktige til tjeneste 
c) å holde verneplikts- og tjenesteregisteret opp

datert. 
Opplysningene kan innhentes fra offentlige 

og private registre fra det året personer fyller 17 
år. Opplysningene registreres i Forsvarets ver
neplikts- og tjenesteregister. 

Departementet kan gi forskrift om innhentin
gen og behandlingen av personopplysningene. 

§ 8 Opplysningsplikt og meldeplikt 
De som kan bli kalt inn til tjeneste i Forsva

ret, skal på oppfordring gi Forsvaret opplysnin
ger som har betydning for verneplikten. Plikten 
gjelder fra det året de fyller 17 år. Opplysnin
gene skal dokumenteres hvis Forsvaret krever 
det. Vernepliktige som søker om fritak for tje
neste etter kapittel 4, kan bli pålagt å forklare 
seg muntlig. 

Forsvaret kan kreve skriftlig bekreftelse på 
at innkallinger, andre pålegg og dokumenter om 
verneplikt er mottatt. De som ikke oppholder 
seg på registrert adresse, skal sørge for å gjøre 
seg kjent med innholdet. 

Forsvaret kan kreve at alle som kan bli kalt 
inn til tjeneste i Forsvaret, skal melde fra om fast 
eller midlertidig flytting i eller utenfor Norge og 
om utenlandsopphold på over to måneder. 

Kongen kan gi forskrift om hvor omfattende 
meldeplikten skal være, om at alle søkere skal 
forklare seg muntlig i saker om fritak etter 
kapittel 4, og om hvilke andre private og offent
lige virksomheter i Norge og norske virksom
heter utenfor Norge som kan kreve opp
lysninger etter første ledd. 

§ 9 Sesjon 
På grunnlag av Forsvarets behov og innhen

tede opplysninger kan personer som antas å 
være egnet til tjeneste, innkalles til sesjon. De 
som blir innkalt, plikter å møte. De som søker 
om det, kan få utsatt fremmøtetidspunktet når 
det foreligger vektige velferdsgrunner. 

På sesjon bestemmer Forsvaret hvem som er 
skikket til tjeneste, og de innkalte får infor
masjon om verneplikten og om tjenesten i For
svaret. 

Departementet gir forskrift om gjennomfø
ringen av sesjon og om godtgjørelse for å møte 
til sesjon. 

§ 10 Vurdering av hvem som er skikket til tjeneste 
De som er innkalt til sesjon, plikter å la seg 

undersøke av lege og å gjennomgå andre under
søkelser og prøver som Forsvaret mener er nød
vendige for å kunne avgjøre om de er skikket til 
tjeneste. Dette gjelder også dem som senere 
innkalles til tjeneste, og dem som er i tjeneste. 

På grunnlag av innhentede opplysninger, ved
tak om helsetilstand, andre prøver og samtaler 
bestemmer Forsvaret på sesjon om de innkalte 
er skikket til tjeneste. Innkalte som Forsvaret 
antar er egnet til å gjennomføre tjeneste, og som 
ikke har hatt mulighet til å møte på sesjon, kan 
bli vurdert når de møter til tjeneste, eller bare på 
grunnlag av innhentede opplysninger. 

Forsvaret skal informere dem som blir vur
dert, om resultatet av vurderingen. 

Departementet kan gi forskrift om under
søkelser og prøver, og om vurderingen av helse
tilstanden. 

§ 11 Klage på og omgjøring av vedtak om helsetil
stand 

Et vedtak om helsetilstand kan påklages. 
Klagefristen er seks måneder etter vedtakstids
punktet. 

Hvis Forsvaret mottar nye opplysninger, kan 
vedtaket omgjøres uten klage. 

Departementet kan gi forskrift om behand
lingen av klager på og omgjøring av vedtak om 
helsetilstand. 

§ 12 Utvidet verneplikt ved frivillig tjeneste og opp
læring i Forsvaret 

De som etter søknad innkalles til tjeneste 
eller opplæring i Forsvaret før det året de fyller 
19 år, har verneplikt fra og med den dagen tje
nesten eller opplæringen starter, men tidligst fra 
den dagen de fyller 18 år. 

§ 13 Utvidet verneplikt for tidligere militært tilsatte 
Tidligere militært tilsatte som har vært tilsatt 

i minst ett år etter førstegangstjenesten, har 
verneplikt til og med det året de fyller 55 år. 

§ 14 Utvidet verneplikt i Heimevernet for personer 
mellom 44 og 55 år 

Hvis Heimevernet ikke har mange nok tje
nestepliktige under 44 år, kan personer mellom 
44 og 55 år som er skikket til tjeneste, bli pålagt 
en utvidet verneplikt i Heimevernet. 
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Kongen gir forskrift om innholdet i den utvi
dede verneplikten for personer mellom 44 og 55 
år. 

§ 15 Overføring til Sivilforsvaret og til politiet 
Vernepliktige som ikke kalles inn til tjeneste 

i Forsvaret, kan overføres til Sivilforsvaret eller 
politiet. 

Kongen kan gi forskrift om overføringen til 
Sivilforsvaret og politiet, men ikke om hvor 
mange vernepliktige som kan overføres. 

§ 16 Verneplikt i krig eller når krig truer 
I krig eller når krig truer, kan Kongen gi for

skrift om at 
a) verneplikten inntrer fra fylte 18 år og varer til 

fylte 55 år 
b) vurderingen av hvem som er skikket til tje

neste, skal gjøres på andre måter enn det som 
følger av §§ 9 og 10 

c) de som tidligere ikke er funnet skikket til tje
neste, kan vurderes på nytt 

d) norske statsborgere som ikke oppholder seg i 
Norge, kan kalles inn til sesjon 

e) alle som kan kalles inn til tjeneste i Forsvaret, 
kan bli ilagt reiseforbud. 

Kapittel 3 Tjenesteplikten for vernepliktige og 
personer med kontrakt om tjeneste 

§ 17 Tjenesteplikten 
De vernepliktiges tjenesteplikt omfatter ordi

nær tjeneste og ekstraordinær tjeneste. Denne 
tjenesteplikten går foran annen lovpålagt tjenes
teplikt. 

Ordinær tjeneste er 
a) førstegangstjeneste 
b) repetisjonstjeneste 
c) årlig heimevernstjeneste 
d) offisers-, befals- og spesialistopplæring. 

Ekstraordinær tjeneste er 
a) tjeneste for å avverge og begrense natur

katastrofer eller alvorlige ulykker 
b) vakthold og sikring av objekter og infrastruk

tur 
c) tjeneste for å ivareta andre vesentlige sam

funnsinteresser 
d) særlige øvelser som skal styrke Forsvaret 
e) beredskapstjeneste ved styrkeoppbygging. 

Kongen i statsråd bestemmer om verneplik
tige kan kalles inn til ekstraordinær tjeneste. 
Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av 
ekstraordinær tjeneste, om at Heimevernet kan 
kalle inn vernepliktige til ekstraordinær tjeneste 
etter tredje ledd bokstav a til c, og om hvem som 
skal kunne be om bistand fra Heimevernet. 

§ 18 Tjenestens lengde 
Vernepliktige kan bli pålagt inntil 19 måneders 

ordinær tjeneste. Stortinget bestemmer hvor lang 
førstegangstjenesten, den årlige heimeverns
tjenesten, repetisjonstjenesten og offisers-, befals- 
og spesialistopplæringen skal være. 

Den ekstraordinære tjenesten kan vare inntil 
seks måneder hver gang. Beredskapstjeneste 
ved styrkeoppbygging etter § 17 tredje ledd bok
stav e kan vare mer enn seks måneder når situa
sjonen krever det. 

Den ekstraordinære tjenesten skal fordeles 
mellom de tjenestepliktige for i størst mulig 
grad å unngå at de samme innkalles til ekstra
ordinær tjeneste flere ganger. 

Kongen kan gi forskrift om hvordan ordinær 
tjenestetid skal beregnes og godskrives. 

§ 19 Innkalling til tjeneste i Forsvaret 
Vernepliktige som Forsvaret har funnet skik

ket til tjeneste etter § 10, kan innkalles til tje
neste i samsvar med Forsvarets behov. De som 
blir innkalt, plikter å møte. Innkallingen skal 
inneholde informasjon om oppmøtetidspunkt, 
tjenestested og tjenestens lengde. 

Når vernepliktige innkalles til førstegangs
tjeneste, skal det, så langt det er mulig, tas hen-
syn til den enkeltes ønske om type tjeneste. 

Departementet kan gi forskrift om innkalling 
til tjeneste og om utsettelse av tjenesten når 
samfunnsinteresser eller vektige velferdsgrun
ner krever det. 

§ 20 Vaksinering og andre tiltak for å forebygge 
smittsomme sykdommer 

Tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste, 
plikter å la seg vaksinere, og å godta at Forsva
ret gjennomfører andre tiltak som er nødven
dige for å forebygge smittsomme sykdommer. 

Departementet kan gi forskrift om vaksine
ringen og om andre tiltak som er nødvendige for 
å forebygge smittsomme sykdommer. 

§ 21 Gjennomføring av førstegangstjenesten 
Førstegangstjenesten skal gjennomføres sna

rest mulig etter at det er bestemt at den verneplik
tige skal gjøre tjeneste i Forsvaret. Hvis det er 
mulig, skal tjenesten være påbegynt innen utløpet 
av det året den tjenestepliktige fyller 22 år. 

§ 22 Når plikten til å gjennomføre førstegangs
tjenesten faller bort 

Plikten til å gjennomføre førstegangs
tjenesten faller bort hvis den tjenestepliktige 



 
148 Prop. 102 L 2015–2016 

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) 
 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ikke er innkalt til tjeneste i løpet av det året den 
tjenestepliktige fyller 28 år. Blir førstegangs
tjenesten avbrutt på grunn av sykdom, skade 
eller lignende, faller resten av førstegangs
tjenesten bort ved utløpet av det året den 
tjenestepliktige fyller 28 år. 

Hvis førstegangstjenesten er blitt utsatt og 
den tjenestepliktige selv har medvirket til det, 
varer plikten ut det året den tjenestepliktige fyl
ler 33 år. 

§ 23 Årlig heimevernstjeneste 
Den årlige heimevernstjenesten etter § 17 

andre ledd bokstav c gjennomføres sammen
hengende. Tjenesten kan deles opp når det er 
behov for det. 

Som en del av opplæringen i heimeverns
tjenesten kan tjenestepliktige bli pålagt tjeneste 
i andre deler av Forsvaret og ved den heime
vernsavdelingen der de oppholder seg. 

De tjenestepliktige kan innenfor pliktig heime
vernstjeneste bli pålagt tjeneste i forbindelse med 
arrangementer som er i Forsvarets interesse. 

Departementet kan gi forskrift om gjennom
føringen av den årlige heimevernstjenesten og 
om bistand til arrangementer. 

§ 24 Frivillige i Heimevernet 
Personer som har fylt 16 år, kan tas opp i 

Heimevernet, jf. § 4. 
Personer som har fylt 19 år, kan inngå kon

trakt om heimevernstjeneste. 
Tjenestepliktige kan ikke inngå kontrakt om 

heimevernstjeneste mens de har tjenesteplikt i 
andre deler av Forsvaret. 

Kongen gir forskrift om de frivilliges tjeneste 
i Heimevernet. 

§ 25 Frivillig tjeneste for kvinner født før 1. januar 
1997 

Kvinner som er født før 1. januar 1997, kan 
inngå kontrakt om tjenesteplikt i Forsvaret. 

Kongen kan gi forskrift om vilkår for og fri
tak for tjenesteplikten. 

§ 26 Tilleggstjeneste 
Tjenestepliktige som på grunn av forsømmel

ser i tjenesten, sykdom, skade eller fravær ikke 
har fått tilstrekkelig opplæring, kan bli pålagt 
nødvendig tilleggstjeneste. 

Tjenestepliktige som har vært fraværende 
uten gyldig grunn, kan bli pålagt å ta igjen for
sømt tjeneste selv om de har fått tilstrekkelig 
opplæring. 

Tjenestepliktige som får offisers-, befals- og 
spesialistopplæring i Heimevernet, kan bli 
pålagt et tillegg til tjenestetiden på inntil 14 
dager hvert tredje år. Tilleggstjenesten kan kre
ves gjennomført samlet eller fordelt. 

Departementet kan gi forskrift om tilleggs
tjeneste. 

§ 27 Sivil utdanning som har betydning for 
Forsvaret 

Tjenestepliktige med sivil utdanning som har 
betydning for Forsvaret, kan innkalles til offi
sers-, befals- og spesialistopplæring. 

Disse tjenestepliktige kan bli pålagt et tillegg 
til den ordinære tjenestetiden på inntil 90 dager. 
Tjenestepliktige som er under høyere sivil 
utdanning, kan få utsatt tjenesten til utdannin
gen er fullført. Den ordinære tjenestetiden kan 
deles opp. 

Departementet kan gi forskrift om hvilken 
utdanning som har betydning for Forsvaret, om 
tjenestevilkår, om tilleggstjeneste for tjeneste
pliktige som får offisers-, befals- og spesialist
opplæring, og om innkalling til tjeneste. 

§ 28 Søknad om annen tjeneste av velferdsgrunner 
Tjenestepliktige kan søke om annen tjeneste 

når det foreligger vektige velferdsgrunner, og 
tjenstlige hensyn ikke er til hinder for det. 

Departementet kan gi forskrift om behand
lingen av søknaden. 

§ 29 Endring av stilling og grad 
Tjenestepliktige skal motta høyere grad og 

gjennomgå den opplæringen som tjenesten kre
ver. En tjenestepliktig kan fratas graden bare hvis 
graden er midlertidig eller gitt for et bestemt opp-
drag, eller hvis den tjenestepliktige har vist seg 
uskikket eller uverdig til å inneha graden. 

Tjenestepliktige kan ikke mot sin vilje beor
dres til en stilling med lavere grad enn den de 
har, hvis ikke særlige forhold i krig gjør det nød
vendig. 

§ 30 Fritak for ordinær tjeneste etter utført tjeneste i 
et annet lands forsvar 

Tjenestepliktige som har utført militær tje
neste i et annet lands forsvar, kan helt eller del
vis fritas for ordinær tjeneste. 

Kongen kan gi forskrift om fritak for ordinær 
tjeneste etter utført militær tjeneste i et annet 
lands forsvar. 
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§ 31 Utsatt eller avbrutt tjeneste på grunn av straffe
forfølgning 

Tjenestepliktige som er under straffeforfølg
ning, kan få tjenesten utsatt eller avbrutt. Depar
tementet kan gi forskrift om når tjenesten skal 
utsettes eller avbrytes på grunn av straffeforfølg
ning. 

§ 32 Fritak for fremmøte i Forsvaret på grunn av 
sivil stilling eller fagkyndighet 

Kongen kan gi forskrift om at tjenesteplik
tige som på grunn av sivil stilling eller fagkyn
dighet bør fortsette i sin sivile virksomhet, kan 
fritas for eller få utsatt fremmøte til tjeneste i 
Forsvaret i krig, når krig truer eller ved styrke
oppbygging. Kongen kan gi forskrift om at disse 
tjenestepliktige helt eller delvis skal være fritatt 
for tjeneste i fred. 

§ 33 Engangserstatning ved dødsfall og medisinsk 
invaliditet 

Hvis tjenestepliktige som ikke er tilsatt og 
frivillige som ikke er tilsatt, blir påført skade 
eller sykdom under tjenesten som medfører 
medisinsk invaliditet, har de krav på engangs
erstatning. Ved dødsfall har de etterlatte krav på 
erstatning. 

Det gis erstatning fra 2 % medisinsk invalidi
tet når sykdommen har oppstått under tjenesten 
og har sammenheng med tjenesten, og når ska-
den er påført under tjenesten. 

Det gis erstatning fra 15 % medisinsk invali
ditet når sykdommen har oppstått under tje
nesten og den ikke har sammenheng med 
tjenesten, og når skaden er påført i fritiden og 
under permisjon. 

Kongen kan gi forskrift om når sykdom eller 
skade er oppstått under tjenesten og om hvor
dan erstatning skal utmåles og utbetales. 

§ 34 Tjenesteplikt i krig eller når krig truer 
Tjenestepliktige plikter å gjøre tjeneste i krig 

eller når krig truer, og skal møte til tjeneste på 
kort varsel. Tjenesteplikten varer så lenge det er 
nødvendig. 

Kongen kan gi forskrift om tjenesteplikten i 
krig eller når krig truer. 

Kapittel 4 Fritak for tjeneste i Forsvaret av 
overbevisningsgrunner 

§ 35 Vilkår for fritak 
Vernepliktige skal fritas for tjeneste i Forsva

ret hvis det er grunn til å anta at de ikke kan 
gjøre tjeneste uten at det kommer i konflikt med 

deres alvorlige overbevisning og verdier som er 
av fundamental betydning for dem. 

§ 36 Søknad om fritak 
Vernepliktige kan søke om fritak tidligst når 

de møter på sesjon, eller etter at det på annen 
måte er bestemt om de er skikket til tjeneste. 

Departementet kan gi forskrift om krav til 
søknadene og behandlingen av dem. 

§ 37 Fritak for tjeneste mens søknaden behandles 
En vernepliktig som har søkt om fritak, skal 

ikke innkalles til tjeneste mens søknaden 
behandles. Mottas søknaden etter at den verne
pliktige er innkalt eller har møtt til tjeneste, kan 
Forsvaret opprettholde innkallingen og 
bestemme at tjenesten skal fortsette inntil søk
naden er behandlet. Søkeren kan bare bli pålagt 
å fortsette i tjenesten i inntil fire uker. 

En vernepliktig som har søkt om fritak, er 
likevel ikke fritatt for plikten til å gjøre ekstra
ordinær tjeneste etter § 17 tredje ledd, eller fri
tatt for tjenesteplikten i krig eller når krig truer. 

Departementet kan gi forskrift om hva tje
nesten skal inneholde, og hvordan den skal 
gjennomføres mens en søknad behandles. 

§ 38 Omgjøring av et vedtak om fritak 
Et vedtak om fritak kan omgjøres også til 

ugunst for den vernepliktige så lenge den verne
pliktige kan pålegges tjenesteplikt i Forsvaret. 
Det kan legges vekt på forhold som først opp
stod etter vedtaket. 

§ 39 Prøving for domstolene 
En vernepliktig som har fått endelig avslag 

på søknaden om fritak, kan reise sak for domsto
lene for å få prøvd vedtaket om avslag. 

Har den vernepliktige søkt om fritak to gan
ger og fått avslag begge gangene, kan staten 
reise sak for domstolene med påstand om at 
søkeren ikke oppfyller vilkårene for fritak. Det 
samme gjelder hvis søkeren fremmer og trekker 
tilbake søknader flere ganger før saken blir 
avgjort. I slike tilfeller fører en ny søknad om fri
tak ikke til utsettelse av tjenesten. 

Fritakssaker skal ikke behandles i forliks
rådet. 

Søkeren er prosessdyktig uansett alder. Er 
søkeren innkalt til et rettsmøte og unnlater å 
møte uten å ha gyldig fravær, kan retten 
beslutte at søkeren skal hentes av politiet til det 
samme rettsmøtet, eller til et senere rettsmøte. 

Retten kan av eget tiltak sørge for at alle bevis 
som den mener er nødvendige for å opplyse 
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saken, blir innhentet. Utenrettslige forklaringer 
og erklæringer kan alltid brukes når retten kom
mer til at ikke noe er til hinder for det. 

Behandlingen i domstolene følger for øvrig 
tvisteloven. 

§ 40 Fritak for tjeneste når det er reist sak for dom
stolene 

Er det reist fritakssak for domstolene, skal 
den vernepliktige ikke innkalles til tjeneste. Rei
ses saken etter at den vernepliktige er innkalt 
eller har møtt til tjeneste, skal tjenesten utsettes 
inntil saken er rettskraftig avgjort av dom
stolene. 

Departementet avgjør om en begjæring om 
gjenåpning av en fritakssak også skal føre til at 
den vernepliktige ikke blir innkalt til tjeneste, 
eller at tjenesten blir utsatt. 

§ 41 Anke og gjenåpning 
Staten kan anke en dom og begjære en sak 

gjenåpnet uavhengig av resultatet i saken. 
Saken kan bare begjæres gjenåpnet så lenge 

den vernepliktige har tjenesteplikt i Forsvaret. 
Saken kan begjæres gjenåpnet også på grunn av 
forhold som først oppstod etter rettskraftig dom. 
Fristene i tvisteloven § 31-6 gjelder ikke. 

§ 42 Dekning av sakskostnader ved en domstols
behandling 

Staten dekker alle nødvendige sakskost
nader ved domstolsbehandlingen av en fritaks
sak. Den vernepliktige kan få dekket utgiftene i 
forbindelse med oppmøte i retten etter de 
reglene som gjelder for vitner. 

Når den vernepliktige har opptrådt klander
verdig og staten er påført unødvendige kostna
der, kan retten beslutte at den vernepliktige 
helt eller delvis skal dekke sakskostnadene. 

§ 43 Oppheving av et vedtak om fritak 
En vernepliktig som er fritatt for tjeneste, 

kan søke om å få vedtaket om fritak opphevet. 
Departementet kan gi forskrift om adgangen 

til å oppheve et vedtak om fritak og om fradrag 
for avtjent sivil verneplikt. 

Kapittel 5 Særregler for militært tilsatte 

§ 44 Rammene for tilsetting m.m. 
Innenfor de overordnede rammene Stor

tinget setter, bestemmer departementet tilset
ting, utdanning, disponering av og avansement 
for militært tilsatte. 

§ 45 Tilsettingsvilkår for militært tilsatte 
Offiserer, befal, grenaderer og konstabler 

kan tilsettes i Forsvaret på vilkår som avviker fra 
tjenestemannsloven og reglene om verneplik
ten og tjenesteplikten i kapittel 2 og 3. Militært 
tilsatte skal ha norsk statsborgerskap. Militært 
tilsatte er unntatt fra forbudet om forskjells
behandling på grunn av alder i arbeidsmiljø
loven § 13-1 første ledd. 

Departementet kan gi forskrift om at offise
rer, befal, grenaderer og konstabler kan tilsettes 
i Forsvaret på vilkår som avviker fra tjeneste
mannsloven, og forskrift om unntak fra kravet til 
statsborgerskap. 

§ 46 Tilsettingsforholdets lengde 
Offiserer, befal, grenaderer og konstabler 

kan tilsettes midlertidig, fast til de fyller 35 eller 
fast til de når aldersgrensen som er 60 år. De 
som er tilsatt midlertidig, skal fratre stillingen 
uten oppsigelse. De som er fast tilsatt, skal fra
tre stillingen ved første månedsskifte etter at de 
har fylt 35 eller 60 år. 

Forsvaret kan ved behov forlenge tilsettings
perioden med inntil tre år for dem som er tilsatt 
til de fyller 35 år. 

Departementet kan forlenge tilsettingen med 
ett år om gangen hvis den som har nådd alders
grensen på 60 år, søker, og Forsvaret har behov 
for det. 

Departementet kan gi forskrift om hvor 
lenge midlertidige tilsettinger kan vare, og om 
de skal kunne forlenges ut over det som følger 
av tjenestemannsloven. 

§ 47 Beordring av militært tilsatte 
Militært tilsatte kan bli beordret til stillinger 

i Norge og i utlandet i samsvar med Forsvarets 
behov. 

Militært tilsatte kan beordres fra en stilling 
når det er påkrevd av helsemessige, sikkerhets
messige eller andre særskilte grunner. De som 
kan avskjediges eller suspenderes etter tjeneste
mannsloven §§ 15 og 16 eller refses etter disipli
nærloven § 1, kan ikke beordres fra en stilling 
av andre særskilte grunner. 

Militært tilsatte kan bli beordret til annen tje
neste eller annet tjenestested når det er nødven
dig på grunn av organisasjonsendringer. 

§ 48 Oppsigelse og fortrinnsrett 
Militært tilsatte som er pålagt tjeneste som 

motytelse for opplæring og utdanning betalt av 
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Forsvaret, kan ikke i plikttiden si opp stillingen 
sin i Forsvaret. 

Midlertidig tilsatte og de som er fast tilsatt til 
de fyller 35 år, kan ikke kreve fortrinnsrett etter 
tjenestemannsloven. 

§ 49 Utvidet tjenesteplikt i krig for tidligere militært 
tilsatte 

I krig eller når krig truer, kan tidligere mili
tært tilsatte bli pålagt tjenesteplikt ut over det 
året de fyller 55 år. Utvidet tjenesteplikt kan 
bare bli pålagt dem som er skikket til tjeneste og 
som mottar pensjon eller redusert lønn, eller 
som har opptjent fremtidig pensjon. 

Departementet kan gi forskrift om å utvide 
tjenesteplikten for tidligere militært tilsatte. 

Kapittel 6 Tjeneste i internasjonale opera
sjoner 

§ 50 Beordring til tjeneste i internasjonale opera
sjoner 

Militært tilsatte kan bli beordret til tjeneste i 
internasjonale operasjoner når Forsvaret krever 
det. 

Tjenesteplikten etter helseberedskapsloven 
§ 4-1 går foran plikten til å gjøre tjeneste i inter
nasjonale operasjoner. 

Departementet kan gi forskrift om at sivile 
som er tilsatt etter 1. januar 2005 i bestemte stil
lingskategorier i Forsvarsdepartementet og 
underliggende etater, kan beordres til tjeneste i 
internasjonale operasjoner. 

Departementet kan gi forskrift om kvalifika
sjonskrav, beordring, tjenestevilkår og maksi
mal tjenesteperiode for tjeneste i internasjonale 
operasjoner. 

§ 51 Tjenesteplikt etter kontrakt 
Andre enn de som er nevnt i § 50, og som er 

norske statsborgere, kan inngå kontrakt om tje
neste i internasjonale operasjoner. 

De som har inngått kontrakt om tjeneste i 
internasjonale operasjoner, kan si opp kontrak
ten med 3 måneders oppsigelsesfrist etter at 
vedkommende er beordret til tjeneste. 

Departementet kan bestemme at utenland
ske statsborgere kan inngå kontrakt om tjeneste 
for Forsvaret i en internasjonal operasjon, med 
de begrensningene som følger av folkeretten 
eller avtale med de landene som de utenlandske 
statsborgerne er borgere av. 

Departementet kan gi forskrift om innholdet 
i kontraktene. 

§ 52 Fritak for tjeneste i internasjonale operasjoner 
Personer som er beordret til tjeneste i en 

internasjonal operasjon, kan søke om fritak for 
denne tjenesten. Søknaden skal innvilges hvis 
søkeren har vektige helsemessige, velferdsmes
sige eller sosiale grunner. 

Departementet kan gi forskrift om hvordan 
slike søknader skal behandles. 

§ 53 Hjemsending 
Personer som gjør tjeneste i en internasjonal 

operasjon, kan sendes hjem før beordringsperio
den er over eller kontrakten går ut. 

Departementet kan gi forskrift om at de som 
gjør tjeneste i internasjonale operasjoner, kan 
sendes hjem, og om adgangen til å klage på ved
tak om hjemsending. 

§ 54 Oppsigelse av ordinært tilsettingsforhold 
Militært tilsatte og sivilt tilsatte i Forsvars

departementet og underliggende etater som er 
beordret til tjeneste i en internasjonal operasjon, 
kan si opp sitt ordinære tilsettingsforhold. Opp
sigelsesfristen er 3 måneder. Militært tilsatte 
som er pålagt tjeneste som motytelse for opp
læring og utdanning betalt av Forsvaret, skal 
likevel utføre resten av den pålagte tjenesten i 
Norge. 

§ 55 Rett til oppfølging 
Forsvaret har et særlig ansvar for at de som 

gjør tjeneste i internasjonale operasjoner, og 
deres pårørende blir godt ivaretatt før, under og 
etter endt tjeneste. 

Forsvaret skal gi et tilbud om psykiatrisk og 
psykologisk oppfølging til dem som gjør eller 
har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner, 
og som har behov for slik oppfølging. Tilbudet 
gjelder i ett år etter endt tjeneste. Forsvaret skal 
bidra til at den enkelte får en god overgang til 
helse- og omsorgstjenesten. 

Forsvaret skal i ett år etter endt tjeneste også 
tilby annen oppfølging i den grad det er rimelig, 
ut fra den enkeltes helsetilstand og økonomiske 
stilling, tjenestens varighet og forholdene ellers. 

Departementet kan gi forskrift om oppfølgin
gens innhold og omfang. 

§ 56 Erstatningsansvar ved personskade 
Staten skal erstatte tap som er påført dem 

som gjør tjeneste i internasjonale operasjoner på 
grunn av skade eller sykdom som følge av tje
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neste i en internasjonal operasjon etter 1. januar 
2010. Ansvaret omfatter også psykiske belast
ningsskader. Avgjørelsen kan ikke påklages. 

Den som har fått erstatning etter denne 
bestemmelsen, kan ikke få ytterligere erstatning 
fra staten på annet grunnlag. 

For øvrig gjelder yrkesskadeforsikrings
loven §§ 12, 13 første ledd, 14 og 15. 

Departementet kan gi forskrift om utmåling 
og utbetaling. 

§ 57 Billighetserstatning 
Departementet kan gi forskrift om billighets

erstatning for psykiske belastningsskader som 
følge av å delta i internasjonale operasjoner. 
Utbetaling etter forskriften skal samordnes med 
andre erstatningsutbetalinger fra staten. 

§ 58 Forholdet til arbeidsmiljøloven og tjeneste
mannsloven 

Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven 
§§ 2, 4, 5 og 11 gjelder ikke under tjeneste i 
internasjonale operasjoner. 

Departementet kan gi forskrift om arbeids
miljøet til norske styrker som deltar i internasjo
nale operasjoner. 

Kapittel 7 Fellesbestemmelser 

§ 59 Plikt til å gi opplysninger til Forsvaret 
Offentlige myndigheter, arbeidsgivere, 

utdannings- og helseinstitusjoner, prester og 
forstandere i tros- og livssynssamfunn skal på 
forespørsel fra Forsvaret og uten hinder av lov
pålagt taushetsplikt gi opplysninger som er nød
vendige etter § 7 første ledd, om personer som 
er knyttet til dem eller registrert hos dem. Opp
lysningene kan gis fra det året personene fyller 
17 år. Det kan ikke kreves betaling for slike opp
lysninger. 

§ 60 Vandelskontroll 
Forsvaret skal kreve vandelsvurdering etter 

politiregisterloven § 45 av personer som kalles 
inn til tjeneste i Forsvaret, og av personer som 
søker om fritak for tjeneste i Forsvaret etter 
kapittel 4. Vandelsvurderingen inkluderer saker 
som er under behandling, jf. politiregisterloven 
§ 41 nr. 2. 

Forsvaret skal også kreve vandelsvurdering 
av militært tilsatte, sivilt tilsatte og vernepliktige 
etter politiregisterloven § 45 hvis 
a) det er nødvendig for å vurdere om de er skik

ket til en bestemt tjeneste i Forsvaret 
b) det er nødvendig for å vurdere om det skal 

gis disiplinær refselse eller reises straffesak. 

Forsvaret skal kreve at de som skal gjøre tje
neste i internasjonale operasjoner, skal legge 
frem en uttømmende og utvidet politiattest, jf. 
politiregisterloven § 41. 

Frivillige som skal gjøre tjeneste i Heimever
net skal legge frem en uttømmende og utvidet 
politiattest for heimevernsnemndene, jf. politi
registerloven § 41. 

Departementet kan gi forskrift om Forsva
rets og heimevernnemndenes rett til å kreve 
vandelsvurdering og uttømmende og utvidet 
politiattest. 

§ 61 Støtte fra politiet og norske utenriksstasjoner 
Politiet skal om nødvendig bistå Forsvaret 

med å hente inn dem som er innkalt til under
søkelser etter § 10. 

Politiet og norske utenriksstasjoner skal på 
forespørsel fra Forsvaret gi nødvendig informa
sjon til alle mellom 17 og 44 år som kan kalles 
inn til tjeneste i Forsvaret. Politiet og norske 
utenriksstasjoner skal også medvirke til å etter
søke og innkalle dem som ikke har møtt til 
sesjon og tjeneste i Forsvaret. 

§ 62 Adgang til å ta oppdrag utenfor Forsvars
departementet og underliggende etater 

Tjenestepliktige i Forsvaret og sivilt tilsatte i 
Forsvarsdepartementet og underliggende eta
ter skal på eget initiativ opplyse sine hovedar
beidsgivere om lønnede og ulønnede oppdrag 
som kan være uforenlige med hovedarbeids
giverens interesser. Det skal opplyses om opp
dragsgivers navn og oppdragets karakter og 
omfang. Oppdrag det skal opplyses om, kan 
blant annet være oppdrag som 
a) utad fremstår som en naturlig del av hoved

arbeidsgiverens tjenesteoppgaver 
b) krever opplæring i militære ferdigheter eller i 

å bruke militært utstyr 
c) er egnet til å skade tjenestestillingens eller 

arbeidsgiverens anseelse 
d) kan hemme eller sinke arbeidet for hoved

arbeidsgiveren. 
Departementet kan kreve at tilsatte i enkelte 

stillinger og avdelinger skal ha arbeidsgivers sam
tykke til å ta lønnede og ulønnede oppdrag utenfor 
Forsvarsdepartementet og underliggende etater. 

§ 63 Pliktmessig avhold 
Tjenestepliktige i Forsvaret skal ikke nyte 

alkohol eller andre berusende eller bedøvende 
midler under tjenesten. De skal heller ikke møte 
til tjeneste påvirket av alkohol eller andre beru
sende eller bedøvende midler. 
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Testing av om tjenestepliktige er ruspåvirket 
skal utføres som beskrevet i vegtrafikkloven 
§ 22 a. Tjenestepliktige kan gjennom rutinekon
troll eller stikkprøve og uten mistanke testes 
som beskrevet i vegtrafikkloven § 22 a første 
ledd. 

Hvis testresultatet eller andre forhold gir 
grunn til å tro at en tjenestepliktig har brutt 
avholdsplikten, kan den tjenestepliktige under
søkes i samsvar med vegtrafikkloven § 22 a 
andre og tredje ledd. 

Den som har militær politimyndighet gis 
samme myndighet som politiet. 

Departementet kan gi forskrift om 
a) gjennomføringen av avholdsplikten 
b) at avholdsplikten skal gjelde under permisjon 

og i fritiden 
c) at avholdsplikten skal gjelde for sivilt tilsatte i 

Forsvarsdepartementet og underliggende etater 
d) unntak fra avholdsplikten. 

§ 64 Oppbevaring og vedlikehold av våpen 
Forsvaret kan pålegge tjenestepliktige å opp

bevare og vedlikeholde våpen, ammunisjon og 
annet personlig utstyr utenfor tjenestetiden. 
Våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr 
skal oppbevares og vedlikeholdes på en sikker 
og god måte. 

Departementet kan gi forskrift om oppbeva
ringen og vedlikeholdet. 

§ 65 Forholdet til forvaltningsloven 
Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder 

ikke behandlingen av saker etter §§ 6 til 31 og 
§§ 34, 50, 53, 56 og 57. 

Departementet kan gi forskrift om at forvalt
ningsloven kapittel IV til VI likevel skal gjelde. 

Kapittel 8 Refselse og straff 

§ 66 Refselse 
Den som overtrer § 63 om pliktmessig 

avhold og forskrift fastsatt med hjemmel i § 63, 
kan refses etter disiplinærloven. 

§ 67 Straff 
Med bot straffes den som forsettlig eller 

uaktsomt 
a) bryter opplysnings- eller meldeplikten etter 

§§ 8 og 59 
b) lar være å møte til sesjon etter § 9 
c) lar være å møte til tjeneste etter § 19. 

Med bot straffes den som forsettlig 
a) unndrar seg undersøkelser etter § 10 
b) unndrar seg vaksinering eller andre tiltak for å 

forebygge smittsomme sykdommer etter § 20 

c) bryter oppbevarings- eller vedlikeholdsplikten 
etter § 64. 
Medvirkning straffes ikke etter første og 

andre ledd. 
Med fengsel inntil 2 år straffes den som med 

hensikt unndrar seg tjeneste i Forsvaret ved 
a) å bryte opplysnings- eller meldeplikten etter 

§§ 8 og 59 
b) å la være å møte til sesjon etter § 9 
c) å unndra seg undersøkelser etter § 10 
d) å bryte reiseforbud etter § 16 bokstav e 
e) å unndra seg vaksinering eller andre tiltak for å 

forebygge smittsomme sykdommer etter § 20. 
Med fengsel inntil 2 år straffes den som gjør 

tjeneste i Forsvaret på grunnlag av opplysninger 
den vet er uriktige eller ufullstendige. 

Brudd på møteplikten kan etter § 19 straffes 
etter militær straffelov §§ 34 og 35. 

I forskrift med hjemmel i §§ 8, 9, 10, 16 bok
stav e og §§ 19, 20 og 64 kan det fastsettes at 
brudd på angitte bestemmelser i forskriften skal 
straffes. 

Kapittel 9 Ikrafttredelse og overgangsregler 

§ 68 Ikrafttredelse 
Loven trer i kraft fra det tidspunktet Kongen 

bestemmer. Kongen kan sette i kraft forskjellige 
bestemmelser til ulik tid. 

§ 69 Overgangsregler 
Tidligere yrkesbefal som er fast tilsatt til de fyl

ler 60 år, og som ble tilsatt før 1. januar 2016, 
beholder sin stilling i Forsvaret til de har fylt 60 år. 

Tidligere yrkesbefal som er tilsatt før 1. 
januar 2005, kan sies opp bare etter tjeneste
mannsloven § 10 nr. 2 bokstav a. 

§ 70 Oppheving av og endring i andre lover 
Fra det tidspunkt loven trer i kraft oppheves: 

1.	 lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet 
2.	 lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt 
3.	 lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militær

tjeneste av overbevisningsgrunner 
4.	 lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell. 

§ 71 Endringer i andre lover 
Fra det tidspunkt loven trer i kraft gjøres føl

gende endringer i andre lover: 

1. I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene 
skal § 165 andre ledd andre punktum lyde: 

Overfor de som gjør tjeneste i Forsvaret kan for
kynning i straffesaker også skje ved offiser, befal 
eller militærpoliti. 
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2. I lov 21. november 1952 nr. 3 om tjenes
teplikt i politiet gjøres følgende endringer: 

§ 3 første ledd skal lyde: 
Tjenestegjøring etter endt oppøving kan 

etter bestemmelse av Kongen pålegges når mili
tær beredskap eller styrkeoppbygging helt eller 
delvis er satt i verk. 

§ 4 skal lyde: 
Den som føres over eller tilbake til tjeneste i 

Forsvaret, kan få øvingstid og tjeneste etter 
denne lov godskrevet som utført tjeneste etter 
forsvarsloven i samsvar med regler som Kongen 
fastsetter. 

3. I lov 21. desember 1956 nr. 1 om alders
grenser for offentlige tjenestemenn m.fl. skal 
§ 1 første ledd lyde: 

Denne lov gjelder for den som har stilling som 
er eller blir innlemmet i Statens pensjonskasse, 
og som ikke omfattes av særlige lovbestemmel
ser om aldersgrenser for militært tilsatte. 

4. I lov 13. juni 1969 nr. 26 om skades
erstatning skal § 2-1 nr. 3 lyde: 

3. Med arbeidstaker menes enhver som gjør 
arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, 
unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. Like 
med arbeidstaker regnes ombud i offentlig virk
somhet, de som gjør tjeneste i Forsvaret og andre 
under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, 
samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeids
virksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i 
helseinstitusjoner e.l. 

5. I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangs
måten i straffesaker gjøres følgende endringer: 

§ 468 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Halvparten av meddommerne skal høre til grup
pen menige, grenaderer og konstabler og halvpar
ten til gruppen offiserer og befal. 

§ 469 første ledd skal lyde: 
Ved behandlingen av en sak mot en menig, 

grenader eller konstabel skal halvparten av med
dommerne høre til denne gruppen. Det samme 
gjelder ved saker mot personer uten militær 
grad. Ved behandlingen av saker mot offiserer 
eller befal skal én meddommer høre til gruppen 
menige, grenaderer og konstabler og resten til 
gruppen offiserer og befal. Av de siste skal så vidt 
mulig minst én ha samme eller høyere grad enn 
tiltalte. Meddommerne skal tas fra samme for

§ 476 fjerde ledd skal lyde: 
I saker for tingrett hvor det er utferdiget 

forelegg, kan påtalemyndigheten møte ved en 
militær befal eller offiser. Det samme gjelder ved 
rettsmøter utenfor hovedforhandling. 

6. I lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenes
temenn m.m. skal § 12 tredje punktum lyde: 

Med dette gjøres ingen endring i plikten til å 
motta forflytninger etter utenrikstjenesteloven 
§ 7, eller i beordringsplikten i forsvarsloven § 47. 

7. I lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disi
plinærmyndighet gjøres følgende endringer: 

Lovens tittel skal lyde:
 
Lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyn
dighet (disiplinærloven).
 

§ 1 tredje ledd nr. 2 skal lyde: 
2) overfor vernepliktige i tjeneste og militært til

satte 

§ 3 første ledd skal lyde: 
Refselse kan brukes mot vernepliktige i tje

neste og militært tilsatte. 

§ 4 andre ledd nr. 1 skal lyde:
 
1) Når det gjelder forhold som kan straffes etter
 

forsvarsloven § 67, 

§ 5 første ledd skal lyde: 
Som refselsesmiddel må bare brukes: 

1) Arrest inntil 20 dager 
2) Bot som fastsettes på grunnlag av det tjeneste

tillegget som gjelder for vernepliktige i tjeneste: 
a) Overfor menige, inntil 20 ganger tjenestetil

legget, 
b) Overfor militært tilsatte, tilsvarende inntil 

50 ganger tjenestetillegget. 
3) Frihetsinnskrenkning som består i forbud mot 

til visse tider av dagen eller hele døgn: 
a) å gå utenfor leiren eller annet nærmere 

avgrenset område eller fartøy for et tidsrom 
inntil 30 dager, eller 

b) å forlate fartøy for bestemte landgangsturer 
innen samme tidsrom. 

4) Irettesettelse som gis i form av 
a)	 streng irettesettelse i nærvær av flere 

vernepliktige i tjeneste eller militært tilsatte, 
eller 

b) simpel irettesettelse i enerom eller i tjenest
lig skriv. 

svarsgren som tiltalte. 
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§ 12 første ledd skal lyde: 
Myndighet til å ilegge undergitt personell 

refselse har enhver offiser som fast eller for tilfel
let fører kompanisjefs eller tilsvarende eller høy
ere kommando. 

§ 14 skal lyde: 
Den nærmeste foresatte med refselsesmyn

dighet skal som regel utøve denne. Den skal 
utøves etter offiserens overbevisning om hva som 
er sant etter bevisene og rett etter loven. Fore
satte kan ikke gi pålegg om hvordan myndig
heten skal utøves i det enkelte tilfelle. 

Avgjørelsen hører likevel under høyere fore
satt hvis det refsbare forhold er skjedd i ved
kommendes overvær. Har nærmeste foresatte 
unnlatt å refse et forhold, kan høyere foresatt 
refse dersom det finnes grunn til det. 

Finner en offiser at det bør brukes strengere 
refselse enn vedkommende selv kan ilegge, skal 
saken overlates til offiserens foresatte. Det 
samme gjelder dersom særlige grunner taler 
mot at offiseren selv avgjør saken. 

§ 16 skal lyde: 
En offiser kan ikke etterforske en sak eller 

utøve refselsesmyndighet mot noen offiseren er 
gift eller forlovet med eller er i slekt eller svo
gerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken, eller når offiseren 
er en av dennes fosterforeldre eller verge. 

Det samme gjelder når offiseren selv eller en 
person som offiseren er forbundet med som nevnt i 
første ledd, er personlig fornærmet ved handlingen. 

Offiseren har plikt til å ta stilling til sin egen 
habilitet. Offiserens avgjørelse er ikke gjenstand 
for særskilt klage. 

Foreligger forhold som nevnt i første eller 
annet ledd, behandles saken av offiserens nær
meste foresatte. 

§ 18 første punktum skal lyde: 
Den forfølgningen retter seg mot, har rett til 

å la seg bistå av vernepliktig i tjeneste, tillitsvalgt 
eller militært tilsatt. 

§ 20 andre ledd skal lyde: 
Andre refselser enn de som inngår under § 5 

nr. 4 b, meddeles vanligvis i nærvær av flere 
vernepliktige i tjeneste eller militært tilsatte. 

§ 22 første og andre ledd skal lyde: 
Offiser som har ilagt en refselse, kan selv 

oppheve eller omgjøre den, dersom det viser 

seg at vedtaket er uriktig, eller det på grunn av 
etterfølgende omstendigheter er urimelig at det 
blir stående ved makt. 

Likeledes kan vedkommende offiser omgjøre 
en ilagt refselse på arrest til bot når fullbyrdel
sen ikke kan gjennomføres som følge av at ref
sede av en militærlege er kjent soningsudyktig 
og/eller udyktig til videre militærtjeneste. 

§ 24 første ledd andre punktum skal lyde: 
Den kan være skriftlig eller muntlig og settes 
frem for en foresatt. 

§ 29 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Av de øvrige medlemmer skal ett medlem være 
offiser eller befal og ett medlem være vernepliktig 
i tjeneste. 

§ 34 første ledd første punktum skal lyde: 
Den refsede har i forbindelse med saken 

adgang til å uttale seg skriftlig eller muntlig for 
en offiser. 

§ 40 første og andre ledd skal lyde: 
Til dekning av bot kan hos vernepliktige i tje

neste trekkes ved hver utbetaling inntil halvpar
ten av de løpende tjenestetillegg. 

Inndrivning av bot hos militært tilsatte, kan 
skje ved trekk i lønn. Uten samtykke fra den ref
sede kan ved hver utbetaling ikke mer enn en 
fjerdedel av lønnen tilbakeholdes til dekning av 
boten. Slikt trekk går foran annet trekk i lønn, 
bortsett fra trekk for underholdsbidrag for det 
tidsrom lønnen gjelder, og trekk etter den bor
gerlige straffeprosesslov § 456. 

8. I lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndig
het i det militære forsvar gjøres følgende 
endringer: 

Lovens tittel skal lyde: 
Lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i For
svaret 

§ 1 første ledd skal lyde: 
Offiserer, befal, militærpoliti og militære vak

ter har politimyndighet overfor alle som er på 
militært område eller i umiddelbar nærhet av 
det. Militært område omfatter også militært far
tøy eller transportmiddel. 

§ 2 første ledd skal lyde: 
Offiserer og befal har også utenfor militært 

område politimyndighet overfor enhver under
gitt som omfattes av kapittel I i disiplinærloven. 
Militærpolitiet kan utøve politimyndighet over
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i for enhver som omfattes av kapittel I i disiplinær
loven utenfor militært område. 

§ 5 første ledd skal lyde: 
Militærpolitiet, offiserer og befal kan etter

forske brudd på den militære straffelov eller disi
plinærloven. 

§ 6 skal lyde: 
Den som rettsstridig forlater eller blir borte 

fra et sted hvor det påhviler vedkommende en 
militær plikt å være til stede, kan avhentes av 
politiet, militærpolitiet, of fiser eller befal. En 
vernepliktig som unnlater å møte frem til første
gangstjeneste kan likevel bare avhentes av poli
tiet. 

§ 7 skal lyde: 
Kongen fastsetter nærmere regler om militær

politiet og utøvelse av politimyndighet i Forsvaret. 

9. I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 
alkoholholdig drikk m.v. skal § 5-3 lyde: 

§ 5-3. Skjenkebevilling til Forsvarets messer for mili
tært tilsatte m.v. 

Messer for militært tilsatte som drives i sam
svar med retningslinjene for slik virksomhet kan 
gis bevilling av departementet til å skjenke alko
holholdig drikk. 

Når særlige grunner tilsier det, kan departe
mentet gi Forsvaret og Direktoratet for sam
funnssikkerhet og beredskap adgang til å gi 
skjenkebevilling til messer for militært tilsatte ved 
anlegg som av hensyn til rikets sikkerhet er sik
kerhetsgradert. 

Før bevilling etter første ledd blir gitt, skal 
det foreligge uttalelser fra politiet, sosialtje
nesten og kommunestyret. Melding om gitte 
bevillinger sendes politiet. 

Departementet fastsetter de nærmere vilkår 
og innskrenkninger for utøvelsen av bevillingen 
som det til enhver tid finner nødvendig. 

For øvrig gis bevillingen etter første ledd 
etter bestemmelsene i kapittel 4. 

10. I lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkes
skadeforsikring skal § 2 bokstav b lyde: 

b)	 arbeidstaker: enhver som gjør arbeid eller 
utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste, her-
under ombudsmann i offentlig virksomhet, tje
nestepliktige i Forsvaret og andre under pålagt 
tjenestegjøring for det offentlige, samt inn
satte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirk

somhet i kriminalomsorgens anstalter, 
helseinstitusjoner e.l. 

11. I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke
trygd gjøres følgende endringer: 

§ 2-5 første ledd bokstav c skal lyde: 
c) i Forsvarets tjeneste i utlandet, herunder mili

tært tilsatte som deltar i internasjonale opera
sjoner, 

§ 2-5 første ledd bokstav d oppheves. Nåvæ
rende bokstav e til i blir bokstav d til h. 

§ 4-19 første ledd skal lyde: 
Til medlem som i de siste 12 måneder før 

han eller hun søker dagpenger har utført minst 
tre måneders militærtjeneste eller obligatorisk 
sivilforsvarstjeneste, ytes det dagpenger uten 
hensyn til vilkårene i § 4-3 om tap av arbeidsinn
tekt og i § 4-4 om krav til minsteinntekt. 

§ 5-23 første ledd skal lyde: 
En menig som kan få helsetjenester i For

svaret, har ikke rett til stønad etter dette kapit
let. 

§ 8-24 tredje ledd bokstav d skal lyde: 
d) militærtjeneste. 

§ 8-46 første ledd skal lyde: 
Et medlem som har utført militærtjeneste, har 

rett til sykepenger ved arbeidsuførhet uten hen-
syn til vilkårene i §§ 8-2 og 8-3 dersom arbeidsu
førheten oppstår under tjenesten. 

§ 8-47 tredje ledd bokstav a skal lyde: 
a) da medlemmet utfører militærtjeneste, 

§ 13-8 skal lyde: 
§ 13-8 Militærpersoner o.a. 

Følgende grupper av medlemmer er 
yrkesskadedekket: 
a) vernepliktige og frivillig tjenestegjørende etter 

forsvarsloven, 
b)	 tjenestepliktige og frivillig tjenestegjørende etter 

lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal bered
skapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilfor
svaret, 

c) tjenestepliktige og frivillig tjenestegjørende 
etter lov 21. november 1952 nr. 3 om tjeneste
plikt i politiet, 

d) militært tilsatte etter forsvarsloven, 
e) personer som etter avtale deltar i Forsvarets 

tjeneste som lotter. 
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Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav a 
til  c er yrkesskadedekket ved enhver skade og 
sykdom som er påført eller oppstått i tidsrom
met fra de møter til tjeneste til de blir dimittert. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav d er 
yrkesskadedekket etter bestemmelsene som gjelder 
for arbeidstakere. Når medlemmene deltar i man
øver eller utfører oppdrag under feltmessige forhold, 
gjelder likevel bestemmelsene i andre ledd i denne 
paragrafen. Når medlemmene tjenestegjør i inter
nasjonale operasjoner, er de yrkesskadedekket ved 
enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått 
under opphold i utlandet. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
e er yrkesskadedekket under kurs, øvelser og 
annen tjeneste for Forsvaret. 

§ 13-14 første ledd skal lyde: 
Arbeidsgivere, rektorer, forlegningssjefer og 

andre i tilsvarende stilling plikter snarest å 
sende skademelding til Arbeids- og velferdseta
ten når en arbeidstaker, elev, student, tjeneste
pliktig i Forsvaret osv. blir påført en skade eller 
sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. 

§ 14-6 fjerde ledd bokstav e skal lyde: 
f) avtjening av militærtjeneste eller obligatorisk 

sivilforsvarstjeneste. 

§ 14-7 tredje ledd skal lyde: 
Til et medlem som avtjener militærtjeneste 

eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i opp
tjeningstiden etter § 14-6, skal beregningsgrunn
laget minst svare til en årsinntekt på tre ganger 

grunnbeløpet, dersom tjenesten har vart eller 
var ment å vare mer enn 28 dager. 

12. I lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten 
skal § 7 første ledd lyde: 

Vernepliktige i tjeneste og militært tilsatte i For
svaret kan beordres til å utføre oppgaver som 
fremgår av denne lov, med mindre annet følger 
av ansettelsesvilkårene. 

13. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av 
formue og inntekt skal § 5-15 første ledd bok
stav f lyde: 

f. 	følgende ytelser til tjenestepliktige i Forsvaret 
og sivile tjenestepliktige: dagpenger, 
dimisjonsgodtgjørelse, utdanningsbonus av 
samme størrelse og forsørgertillegg m.v. til tje
nestepliktige som ikke er tilsatt samt lagførere 
og mannskap i Sivilforsvaret etter offentlig 
regulativ, 

14. I lov 23. juni 2000 nr. 56 om helse
messig og sosial beredskap gjøres følgende 
endringer: 

§ 4-1 femte ledd skal lyde: 
Tjenesteplikt etter paragrafen her gjelder 

bare i den utstrekning styrkeoppbygging i For
svaret ikke er til hinder, med mindre noe annet 
er bestemt i lov. 

§ 4-2 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Personell som ikke er styrkedisponert i Forsvaret, 
kan i fredstid pålegges å delta på kurs og øvelser 
av inntil 3 ukers varighet. 
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Vedlegg 1  

Lovspeil forsvarspersonelloven 

Gjeldende rett 

§ 1 første ledd 

§ 1 andre ledd 

§ 2 

§ 3 første ledd 

§ 3 andre ledd 

§ 3 tredje ledd 

Lovforslag 

§ 1 b og c 

§ 55 første ledd 

§ 2 

§ 3 b 

§ 3 c 

Merknad 

Videreføres ikke. 

§ 4 første ledd 

§ 4 andre ledd 

§ 4 tredje ledd 

§ 4 fjerde ledd 

§ 4 femte ledd 

§ 4 a første ledd 

§ 4 a andre ledd 

§ 4 a tredje ledd 

§ 4 a fjerde ledd 

§ 4 a femte ledd 

§ 5 første ledd 

§ 5 andre ledd 

§ 5 tredje ledd 

§ 5 fjerde ledd 

§ 45 første ledd 

§ 45 første ledd 

§ 44 

§ 45 andre ledd 

§ 62 første ledd 

§ 62 første ledd 

§ 62 andre ledd 

§ 46 første ledd 

§ 46 andre ledd 

§ 46 tredje ledd 

§ 46 fjerde ledd 

Videreføres ikke. 

Videreføres ikke. 

Videreføres ikke. 

§ 6 Opphevet. 

§ 7 første ledd 

§ 7 andre ledd 

§ 7 tredje ledd 

§ 47 første og andre ledd 

§ 50 første ledd 

§ 47 tredje ledd 

§ 8 første ledd 

§ 8 andre ledd 

§ 48 første ledd 

§ 48 andre ledd 

§ 9 Opphevet. 
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Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 10 første ledd § 63 første ledd første punktum 
og femte ledd bokstav b og d 

§ 10 andre ledd § 63 første ledd andre punktum 

§ 10 tredje ledd Videreføres i forskrift. 

§ 10 fjerde ledd § 63 andre ledd 

§ 10 femte ledd § 66 

§ 10 sjette ledd § 63 femte ledd bokstav c 

§ 10 syvende ledd § 63 femte ledd 

§ 11 første ledd § 50 første ledd 

§ 11 andre ledd § 50 tredje ledd 

§ 11 tredje ledd § 50 andre ledd 

§ 12 § 51 første ledd 

§ 12 a første ledd § 55 andre ledd 

§ 12 a andre ledd § 55 tredje ledd 

§ 12 a tredje ledd § 55 fjerde ledd 

§ 12 b første ledd § 56 første ledd 

§ 12 b andre ledd § 56 andre ledd 

§ 12 b tredje ledd § 56 tredje ledd 

§ 12 b fjerde ledd § 56 fjerde ledd 

§ 12 c § 57 

§ 13 første ledd § 58 første ledd 

§ 13 andre ledd § 58 første ledd 

§ 14 første ledd § 51 første ledd 

§ 14 andre ledd § 51 tredje ledd 

§ 15 første ledd § 53 første ledd 

§ 15 andre ledd § 65 første ledd 

§ 15 a første ledd § 60 tredje ledd 

§ 15 a andre ledd § 60 andre ledd 

§ 16 første ledd § 54 

§ 16 andre ledd § 51 andre ledd 

§ 16 tredje ledd § 52 første ledd 
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Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 17 a) § 50 fjerde ledd 

§ 17 b) §§ 20 og 50 fjerde ledd 

§ 17 c) § 51 fjerde ledd 

§ 17 d) § 52 andre ledd 

§ 17 e) § 53 andre ledd 

§ 17 f) § 58 andre ledd 

§ 17 g) § 50 fjerde ledd 

§ 18 § 68 

§ 19 første ledd § 50 tredje ledd 

§ 19 andre ledd § 69 andre ledd 

§ 19 tredje ledd § 56 første ledd 

§ 20 
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Vedlegg 2  

Lovspeil militærnekterloven 

Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 1 § 35 

§ 2 første ledd Ikke videreført. Dekket av 
forvaltningsloven § 11. 

§ 2 andre og tredje ledd § 36 Detaljbestemmelser flyttes til 
forskrift. 

§ 2 fjerde og femte ledd §§ 8 første og fjerde ledd 
og 36 andre ledd 

§ 2a § 36 andre ledd 

§ 3 Ikke videreført. 

§ 4 Ikke videreført. Dekket av 
forvaltningsloven §§ 24-27. 

§ 5 § 39 

§ 6 § 39 

§ 7 første og andre ledd § 41 

§ 7 tredje ledd § 38 

§ 8 § 42 

§ 9 §§ 37 og 40 

§ 19 Ikke videreført. Sivil verneplikt 
ble opphevet i 2012. 

§ 20 Ikke videreført. Sivil verneplikt 
ble opphevet i 2012. 

§ 21 Ikke videreført. Sivil verneplikt 
ble opphevet i 2012. 

§ 22 Ikke videreført. Sivil verneplikt 
ble opphevet i 2012. 

§ 23 Ikke videreført. Sivil verneplikt 
ble opphevet i 2012. 

§ 24 § 43 Det skal ikke lenger kunne gis 
bestemmelser om at tjeneste i 
Sivilforsvaret skal være gjennom
ført før tilbakeføring til Forsvaret 
finner sted. 
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Vedlegg 3  

Lovspeil vernepliktsloven 

Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 1 § 2 første ledd 

§ 2 Videreføres ikke. Erstattes 
med § 5. 

§ 3 første ledd § 6 første og andre ledd 

§ 3 andre ledd § 6 tredje ledd 

§ 3 tredje ledd Videreføres ikke. 

§ 3 fjerde ledd § 6 femte ledd 

§ 4 første ledd § 16 a 

§ 4 andre ledd § 12 

§ 4 tredje ledd § 12 

§ 4 fjerde ledd § 4 

§ 5 første ledd 

§ 5 andre ledd 

§ 5 tredje ledd 

§ 16 a 

§ 32 

Videreføres ikke. 

§ 6 §§ 2 tredje ledd og 34 

§ 7 første ledd §§ 2 tredje ledd og 29 andre ledd 

§ 7 andre ledd § 29 første ledd 

§ 7 tredje ledd § 15 

§ 8 første ledd § 45 første ledd 

§ 8 andre ledd § 13 

§ 8 tredje ledd § 13 

§ 8 fjerde ledd §§ 49, jf. 29 andre ledd 

§ 8 femte ledd § 49 jf. § 17 

§ 8 sjette ledd § 49 andre ledd 

§ 9 nr. 1 § 17 første og andre ledd 
bokstav a, b og d 

§ 9 nr. 2 a) § 17 første og tredje ledd bokstav d 

§ 9 nr. 2 b) § 17 tredje ledd bokstav b og c 

§ 9 nr. 2 c) § 17 tredje ledd bokstav e 
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Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 10 første ledd § 18 første ledd 

§ 10 andre ledd § 27 

§ 11 første ledd § 21 

§ 11 andre ledd § 27 

§ 12 første ledd Videreføres ikke. 

§ 12 andre ledd § 22 

§ 12 tredje ledd Videreføres ikke. 

§ 13 første ledd § 17 fjerde ledd 

§ 13 andre ledd § 18 andre ledd 

§ 13 tredje ledd § 18 tredje ledd 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 første ledd 

§ 17 andre ledd 

§ 17 tredje ledd 

§ 34 

§ 19 tredje ledd 

§§ 32 og 15 

§ 32 

§ 30 

Videreføres ikke. 

§ 18 

§ 19 første ledd 

§ 19 andre ledd 

§ 19 tredje ledd 

§ 19 tredje ledd 

§ 26 første og fjerde ledd 

§ 26 andre og fjerde ledd 

§ 31 

§ 20 første til fjerde ledd 

§ 20 femte ledd 

§ 21 

§ 22 nr. 1 

§ 22 nr. 2 

§ 22 nr. 3 

§ 22 nr. 4 

§ 7 

§ 16 d 

§ 9 første og tredje ledd 

§ 7 

§ 10 

§ 19 

§ 7 

§ 23 Videreføres ikke. 

§ 24 Opphevet. 

§ 25 § 7 

§ 26 første ledd 

§ 26 andre ledd 

§§ 9 andre ledd og 10 

§ 16 b 
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Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 27 første ledd § 10 andre ledd 

§ 27 andre ledd § 8 første ledd 

§ 27 tredje ledd § 9 første og andre ledd 

§ 27 fjerde ledd § 9 tredje ledd 

§ 27 femte ledd Videreføres ikke. 

§ 27 sjette ledd § 9 tredje ledd 

§ 28 Opphevet. 

§ 29 § 10 andre ledd 

§ 30 første ledd 

§ 30 andre ledd 

§ 30 tredje ledd 

§ 31 

§ 10 andre ledd 

§ 16 c 

§ 11 

Videreføres ikke. 

§ 32 § 10 første og fjerde ledd 

§ 33 første ledd § 19 andre ledd 

§ 33 andre ledd Videreføres ikke. 

§ 34 første ledd § 19 andre og tredje ledd 

§ 34 andre ledd § 16 b 

§ 35 § 10 tredje ledd 

§ 36 § 7 

§ 37 Videreføres ikke. Dekkes av § 7. 

§ 38 første ledd §§ 2 tredje ledd og 28 første ledd 

§ 38 andre ledd § 28 andre ledd 

§ 39 første ledd §§ 8 og 16 e 

§ 39 andre ledd Videreføres ikke. 

§ 40 første ledd § 8 første ledd 

§ 40 andre ledd § 8 fjerde ledd 

§ 41 første ledd 

§ 41 andre ledd 

§§ 10 første ledd og 20 

§ 61 første ledd 

§ 42 første ledd 

§ 42 andre ledd 

§ 8 andre ledd 

§ 19 tredje ledd 

§ 43 første ledd 

§ 43 andre ledd 

§ 8 første ledd 

§ 8 andre ledd 

§ 44 § 64 

§ 45 Videreføres ikke. 
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Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 46 første ledd § 59 

§ 46 andre ledd Videreføres ikke. 

§ 46 tredje ledd § 61 andre ledd 

§ 46 fjerde ledd § 10 Videreføres i forskrift. 

§ 46 a § 60 første og andre ledd 

§ 47 Videreføres ikke. 

§ 47a § 65 

§ 48 første ledd nr. 1 § 67 første og fjerde ledd 

§ 48 første ledd nr. 2 §§ 66 og 67 første og fjerde ledd 

§ 48 første ledd nr. 3 § 67 første og fjerde ledd 

§ 48 første ledd nr. 4 § 67 andre ledd bokstav c og 
sjuende ledd jf. § 64 andre ledd 

§ 48 andre ledd § 67 tredje ledd 

§ 49 § 67 fjerde og femte ledd 

§ 50 § 67 første ledd bokstav a og tredje 
ledd 

§ 50 a første ledd § 6 fjerde ledd 

§ 50 a andre ledd § 25 

§ 51 § 68 

§ 52 Videreføres ikke. 
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Vedlegg 4  

Lovspeil heimevernloven 

Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 1 § 5 

§ 2 § 5 andre ledd 

§ 3 § § 2 og 24 

§ 4 første ledd §§ 6, 16 og 14 

§ 4 andre ledd § 14 

§ 4 tredje ledd § 16 bokstav a 

§ 5 § 24 

§ 6 første ledd §§ 2, 4 og 24 

§ 6 andre ledd §§ 16 bokstav a og 34 

§ 7 § 10 

§ 8 første ledd §§ 2 tredje ledd og 29 andre ledd 

§ 8 andre ledd § 29 første ledd 

§ 9 § 18 første ledd 

§ 10 § 23 første og fjerde ledd jf. § 17 
andre ledd bokstav c 

§ 11 Videreføres ikke. 

§ 12 § 26 tredje ledd 

§ 13 første ledd § 23 tredje ledd 

§ 13 andre ledd §§ 4 og 17 tredje ledd bokstav a, b 
og c 

§ 13 tredje ledd §§ 17 fjerde ledd og 23 fjerde ledd 

§ 14 § 34 jf. § 2 

§ 15 § 34 jf. § 2 

§ 16 §§ 18 tredje ledd og 34 

§ 17 første ledd § 23 andre ledd 

§ 17 andre ledd § 23 andre ledd 

§ 17 tredje ledd § 23 fjerde ledd 

§ 18 § 49 

§ 19 første ledd § 26 første og fjerde ledd 

§ 19 andre ledd § 26 andre og fjerde ledd 
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Gjeldende rett Lovforslag Merknad 

§ 20 § 19 

§ 21 første ledd 

§ 21 andre ledd 

§ 32 første punktum 

§ 32 andre punktum 

§ 22 § 19 tredje ledd 

§ 23 §§ 17 og 18 

§ 24 bokstav a 

§ 24 bokstav b 

§ 24 bokstav c 

§ 24 bokstav d 

§ 24 bokstav e 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 8 andre, tredje og fjerde ledd 

§ 8 første ledd 

§ 10 

§§ 8 andre ledd og 19 første ledd 

§ 34 

§ 64 

Videreføres ikke. 

Videreføres ikke. 

§ 28 Videreføres ikke. 

§ 29 første ledd 

§ 29 andre ledd 

§§ 59 og 61 

§ 60 fjerde og femte ledd 

§ 30 

§ 31 

§ 31 a 

§ 7 

§ 65 

Videreføres ikke. 

§ 32 første ledd nr. 1 

§ 32 første ledd nr. 2 

§ 32 første ledd nr. 3 

§ 32 andre ledd 

§ 67 første og fjerde ledd 

§§ 66 og 67 første og fjerde ledd 

§ 67 andre ledd bokstav c 
og sjuende ledd jf. § 64 

§ 67 tredje ledd 

§ 33 § 67 fjerde og femte ledd 

§ 34 § 67 første ledd bokstav a 
og tredje ledd 

§ 35 § 68 
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