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HøRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VERNEPLIKTFORSKRWI'EN
(ALLMENN VERNEPLIKT - VERNEPLIKT FOR KVINNER)

Innledning
Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10.
desember 2010nr. 1605om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften).
Bakgrunnen for dette er Stortingets forestående vedtakelse av Prop. 122L om
endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmennverneplikt —verneplikt for
kvinner). Endringene foreslås med forbehold om at Stortinget vedtar Prop. 122L
(2013-2014).

Departementets forslag
I høringsnotatet foreslås det nødvendige endringer i vernepliktforskriften for å pålegge
kvinner verneplikt på lik linje med menn. Ved innføring av allrnenn verneplikt har
departementet valgt å gjøre vernepliktsloven og heimevernloven gjennomgående
kjønnsnøytrale av hensyn til konsekvent språkbruk, og for tydelig å markere at lovene
gjelder for begge kjønn. Det gir behov for justeringer i bestemmelser i
vernepliktforskriften som etter gjeldende rett utelukkende gjelder for menn. Der
vernepliktforskriften i dag adresserer den mannlige delen av befolkningen, foreslås det
derfor kjønnsnøytral begrepsbruk.

I Prop. 122L (2013-2014)er det foreslått at allmenn verneplikt får virkning for kvinner
som er født i 1997eller senere. Kvinnersom er født før 1997,som frivilliggjennomfører
eller har gjennomført førstegangstjeneste, vil fortsatt være tjenestepliktige etter at de
foreslåtte endringene har trådt i kraft. I vernepliktforskriften foreslås det endringer som
tydeliggjør hvilke regler som gjelder for kvinner født før og etter 1997.I den forbindelse
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ønsker departementet særlig tilbakemelcling på hvorvidt «frivillig kvinnelig militært
personell» er en dekkende betegnelse for denne kvinnegruppen, eventuelt forslag til
andre betegnelser.

Av vernepliktforskriften § 8-7 andre ledd fremgår det at gravide ikke kalles inn til
førstegangstjeneste. I dag står bestemmelsen under overskriften <<Frivillig
militærtjeneste for kvinner» i kapittel 8. Innføring av allmenn verneplikt innebærer at
regler om innkalling av gravide vil gjelde for alt kvinnelig militært personell i Forsvaret.
Departementet foreslår at bestemmelsen flyttes til § 8-1 andre ledd under overskriften
«Innkalling til ordinær tjeneste» i kapittel 8. Bakgrunnen for dette er en tycleliggjøring
av at bestemmelsen gjelder kvinner født før og etter 1997.

Departementet foreslår også mindre lovtekniske endringer for å oppdatere
vernepliktforskriften til dagens forsvarsstruktur og begrepsbruk.

3. Høringsfrist
Departementet anmocler om at høringen sendes til alle relevante underliggende etater
og avdelinger. Høringsfristen er 17. november 2014. Innføring av verneplikt for kvinner
er i hovedsak bestemt av Stortingets vedtak, og innebærer primært at kvinner og menn
får like rettigheter og plikter. Forslag til endringer i vernepliktsloven og
heimevernloven er foreslått å skulle tre i kraft 1. januar 2015. Det er viktig at
forskriftsendringene trer i kraft samtidig mecl lovendringene. På denne bakgrunn finner
departementet en horingsfrist på seks uker forsvarlig.

Eventuelle henvendelser om høringen, kan rettes til seniorrådgiver Siri Koller Tufte
(telefon 23 09 61 57) eller rådgiver Maryam Iqbal Tahir (telefon 23 09 61 87).
Merknacler til høringen kan sendes til Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep,
0032 Oslo, og bes merket 201302931. I tillegg bes det om at høringssvar sendes
elektronisk til siri-koller.tuftegfd.de .no og ma am-i bal.tahirgfd.de .no.
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