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Vernepliktsutvalget er i sitt mandat bedt om å fremme en rapport til Forsvarsdepartementet med 

anbefaling om en fremtidig vernepliktsordning basert på Forsvarets behov innen et år fra utvalget ble 

konstituert 31. oktober 2014.  

Etter dialog med Forsvarsdepartementets politiske ledelse fremmer utvalget med dette en første 

rapport, som et innspill til det pågående arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret. Rapporten 

dekker ikke alle spørsmål i utvalgets mandat. Disse vil utvalget komme tilbake til i sin endelige 

rapport.  

Sammendrag av anbefalingene 
Vernepliktsutvalget mener at verneplikten fortsatt må inngå som en sentral komponent i 

Forsvarskonseptet. Økt reaksjonsevne og bedring av Forsvarets operative evne vil kreve fornyet fokus 

på den samlede styrkestrukturens operative evne. Forsvarssjefens styrkebrønn bør derfor nedlegges, 

og erstattes av en identifisert og trenet reserve i alle forsvarsgrener. Personell som ikke fordeles til 

reserven overføres direkte til Heimevernet. Samtidig må Forsvarets stående operative evne og 

beredskap ikke reduseres. Verneplikten kan gi vesentlige bidrag til fremtidig beredskap og operativ 

evne, til en relativt begrenset kostnad.  

Utvalget mener videre at differensiert lengde på førstegangstjenesten bør innføres med 6, 12 eller 18 

måneder, i henhold til Forsvarets behov. 12 måneders førstegangstjeneste skal imidlertid også i 

fremtiden være det normale. Samspillet mellom plikt og frivillighet må utvikles videre på en måte 

som ivaretar både Forsvarets og den enkeltes behov på en best mulig måte. Forsvarets behov kan i 

enda større grad dekkes med kvalifisert og motivert personell ved å innføre en mer individuell 

behandling av motivert personell.  

De kulturelle sidene ved innføring av allmenn verneplikt må gis vesentlig større oppmerksomhet. 

Ledere på alle nivå må innprentes at fastsetting av normer, regler og utvikling av holdninger er et 

lederansvar. Forsvaret må umiddelbart sørge for at personlig bekledning og utrustning samt 

kaserneforhold tilpasses kvinneandelen.  

Innledning 
Så vel Forsvarsdepartementets rammeskriv til Forsvarssjefen vedrørende nytt fagmilitært råd1 som 

anbefalingen fra Ekspertgruppen for forsvaret av Norge påpeker behovet for styrket operativ evne og 

kortere reaksjonstid fra Forsvaret. Ekspertgruppen påpeker videre at «Forsvaret må ha en viss 

bredde, robusthet og fleksibilitet slik at Norge er forberedt dersom vi skulle bli stilt overfor andre 

prøvelser enn dem vi hadde tenkt kunne komme»2.  

Verneplikten utgjør i dag et vesentlig grunnlag for Forsvarets operative kapasiteter. Verneplikten er 

dermed ingen følgeeffekt av Forsvarets innretning. Snarere er den en av de sentrale innsatsfaktorene 

som til sammen utgjør Forsvarets innretning. I forhold til fremtidens utfordringer og de behov blant 

andre Ekspertutvalget nevner over, er verneplikten en ressurs som i betydelig grad kan bidra til 

bedring av den operative evne som kreves for løsning av Forsvarets oppgaver.  

                                                           
1
 Skriv fra Forsvarsdepartementet til Forsvarssjefen, Ny langtidsplan for forsvarssektoren – anmodning om 

Forsvarssjefens tilråding om den videre utviklingen av Forsvaret, 9. september 2014 
2
 «Et felles løft», Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, side 16 
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Verneplikten er også en samfunnsordning som har effekter langt utover Forsvarets behov. 

Praktiseringen av verneplikten har konsekvenser for blant annet likestilling, mangfold og integrering i 

samfunnet. Den har også stor betydning for Forsvarets omdømme i befolkningen.  

Vernepliktens legitimitet er etter utvalgets oppfatning ikke knyttet til den prosentandel av årskullene 

som avtjener førstegangstjeneste. Dens legitimitet er først og fremst knyttet til at befolkningen 

oppfatter verneplikten som nødvendig for forsvaret av landet, at de vernepliktige oppfattes å gi et 

direkte bidrag til Forsvarets operative evne, og at de vernepliktige selv oppfatter tjenesten som 

meningsfull.  

Dette er av betydning for valg av innretning for Forsvaret. En innretning som utnytter verneplikten 

for bygging av operativ evne vil etter utvalgets mening styrke vernepliktens legitimitet. En innretning 

som reduserer verneplikten til en bemanningsordning for administrativ støttetjeneste, vakt- og 

sikringsoppdrag eller bare en rekrutteringsordning for videre verving og utdanning, vil over tid kunne 

redusere vernepliktens legitimitet. Antallet vernepliktige som gjennomfører førstegangstjeneste er 

likevel ikke likegyldig.  

Når det gjelder tilgang på kompetent og motivert personell er Forsvaret i dag i en unik situasjon i 

forhold til mange andre land som følge av verneplikten. Det relativt begrensede personellbehovet på 

ca. 13 % av årskullene for førstegangstjeneste kan dekkes etter utvelgelse blant de best egnede og 

mest motiverte delene av årskullet. Heimevernet og reserven tilføres årlig et tilstrekkelig antall 

vernepliktig personell i forhold til dagens ambisjonsnivå og oppgaver. En betydelig andel av søkere til 

militære skoler kommer fra helt eller delvis gjennomført førstegangstjeneste. Sluttlig kan Forsvaret 

ansette vervede blant de beste av et stort antall vernepliktige søkere med gjennomført 12 måneders 

førstegangstjeneste.  

Det finnes i dag intet realistisk alternativ til verneplikt, med mindre det gjøres store reduksjoner i 

Forsvarets struktur, oppgaver og ambisjonsnivå.  Det blir viktig å bygge opp om ordningens 

oppslutning og legitimitet, spesielt ved å benytte den i henhold til sin primære funksjon, «å verne om 

sitt fedreland»3 gjennom produksjon av operativ evne, dersom de videre positive effekter av 

ordningen skal bevares for fremtiden.   

  

                                                           
3
 Ref. Grunnlovens § 119 
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Sentrale momenter for en fremtidig vernepliktsordning 

Vernepliktens funksjon i Forsvaret 
Verneplikten er i dag grunnlaget både for bemanning av produksjonsstrukturen og den fullt oppsatte 

styrkestrukturen. Produksjonsstrukturen består av det personell som til daglig tjenestegjør i 

Forsvaret, og som ivaretar Forsvarets løpende 

fredsoperative oppgaver og stående beredskap. 

Hoveddelen av produksjonsstrukturen inngår også i 

styrkestrukturen, som er Forsvarets fulle operative 

struktur, fullt bemannet og i stand til å løse alle 

gitte oppdrag i henhold til avdelingenes Komplette 

oppsetningsplan (KOP).   

De senere år har hovedfokus for styrking av 

Forsvarets operative evne ligget på styrking av 

produksjonsstrukturen. I en situasjon der evne til å 

løse de mest krevende oppgaver knyttet til 

nasjonalt forsvar, økt behov for bredde, 

utholdenhet, robusthet og fleksibilitet med mer 

tillegges økt vekt vil bedring av styrkestrukturens 

fulle operative evne også måtte prioriteres. Verneplikten vil være en nøkkel for denne bedringen av 

styrkestrukturens fulle operative evne og fremtidens operative kapabiliteter.  

Så vel produksjonsstrukturen som styrkestrukturen har dimensjonerende operative behov i forhold 

til vernepliktsordningen. I dagens innsatsforsvar er førstegangstjenesten derfor på ingen måte bare 

styrkeproduksjon for den mobiliserbare reserven i styrkestrukturen. Verneplikten er også et viktig 

grunnlag, direkte eller indirekte gjennom verving, for innsatsforsvarets stående operative evne.  

Vernepliktsutvalget har i sitt arbeid registrert noen utfordringer knyttet til vernepliktens anvendelse i 

Forsvaret. Det er for det første store forskjeller i forsvarsgrenenes vektlegging av Forsvarets 

forskjellige oppgaver. Dette innvirker på det operative formålet med utdanningen av vernepliktige, 

med varierende vektlegging av utdanning for produksjons- eller styrkestruktur. Fokus på evne til 

styrkeoppbygging til full operativ evne varierer mellom forsvarsgrenene.  

For det andre er evne til styrkeoppbygging til full operativ evne med unntak av Heimevernet i all 

hovedsak en ikke øvet størrelse. Forsvarets øvelser involverer med unntak av Heimevernet sjelden 

eller aldri mer enn produksjonsstrukturen.  

Anbefaling:  

 Verneplikten må fortsatt inngå som en sentral komponent i forsvarskonseptet. Økt 

reaksjonsevne og bedring av Forvarets operative evne for løsning av alle fastsatte oppdrag vil 

kreve økt fokus på styrkestrukturens samlede operative evne. Dette inkluderer også 

produksjonsstrukturens daglige operative evne  

 Styrkestrukturen må øves slik at kvaliteten bedres, den er gripbar og gir utholdenhet, uten at 

det medfører en reduksjon i produksjonsstrukturen 

11800 militært ansatte 

+ 7-8000 vernepliktige i 

førstegangstjeneste 

Styrkestrukturen, fullt 

oppsatt etter mobilisering 

Produksjonsstrukturen/ 

Fredsstrukturen i daglig tjeneste 

 

Inkluderer hoveddelen av 

produksjonsstrukturen, et 

reservetillegg samt  

45 000 personer i 

Heimevernet 

Figur 1: Forholdet mellom produksjonsstruktur og 

styrkestruktur 
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 Verneplikten må utnyttes bedre som grunnlag for styrkestrukturens operative kapabiliteter. 

Dette vil kunne gi vesentlige bidrag til bedret fremtidig beredskap og operativ evne.  

Samspillet mellom plikt og frivillighet 
Samspillet mellom plikt og frivillighet fremstår som temmelig unikt ved den norske 

vernepliktsordningen. Plikten er etter utvalgets mening en av de viktigste bærebjelker i ordningen. 

For det første er det vanskelig å se for seg hvordan styrkestrukturens behov for trenet og øvet 

personell kan fremskaffes på en forutsigbar måte gjennom frivillighet. For det andre er det 

indikasjoner på at plikten har en normativ betydning som øker graden av frivillighet. Dette er 

illustrert blant annet ved at kvinneandelen gikk markert opp etter at pliktig sesjon for kvinner ble 

innført i 2010. Andelen kvinner fra 1997-kullet som indikerte interesse for tjeneste ved sesjon del 1 

gikk også opp etter at allmenn verneplikt ble innført i 2014. 

Til tross for at plikten ligger til grunn for innkalling til tjeneste mener utvalget at vernepliktige både i 

førstegangstjeneste og i Heimevernet i hovedsak er positive til tjenesten4. Det kan eksempelvis være 

en byrde personlig og arbeidsmessig å gjennomføre årlig øving i Heimevernet. Mange finner allikevel 

tjenesten både interessant og meningsfull, selv om de ikke ville deltatt om tjenesten var frivillig.  

Med hensyn til førstegangstjeneste er det for tiden et betydelig overskudd av ungdom som ønsker 

tjeneste, i forhold til det begrensede antallet Forvaret har behov for5. Allikevel mener utvalget 

plikten spiller en viktig rolle, både for å sikre muligheten til å kunne velge ut de best egnede blant et 

stort antall motiverte, men også for å ivareta Forsvarets behov for spesiell kompetanse, geografisk 

bakgrunn mv. 

Utvalget mener dagens samspill mellom plikt og frivillighet bør og kan videreutvikles. Slik ordningen 

nå praktiseres medfører den blant annet at mye motivert ungdom ikke når opp i konkurransen om 

tjeneste, ofte vurdert på et relativt tynt grunnlag fra sesjon del 1. Mange blir skuffet og får inntrykk 

av vilkårlig behandling i denne prosessen, hvilket over tid kan tenkes å få negative konsekvenser for 

Forsvarets omdømme. En større vektlegging av frivillighet ved utvelgelse for førstegangstjeneste vil 

være positivt, eksempelvis ved at personell som etter sesjon del 1 ikke går videre til sesjon del 2 gis 

mulighet for sesjon del 2 etter søknad. En slik mulighet eksisterer allerede for søknad til utdanning i 

Forsvaret, der det ikke er en forutsetning for søknad at personellet er innkalt til sesjon del 2.   

Etter Vernepliktsutvalgets mening vil en utvidet ordning med mulighet for søknad mot konkret 

stilling, avdeling eller tjenestested i førstegangstjenesten virke positivt. Vernepliktsutvalget har 

registrert at ungdom ofte har et individ-perspektiv. Den enkeltes muligheter i Forsvaret fremheves, 

fremfor samfunnets kollektive behov for de vernepliktiges innsats. Dette perspektivet kan utnyttes 

bedre dersom den enkeltes ønsker i enda større grad legges til grunn for dekningen av Forsvarets 

behov. 

De vernepliktige bør etter fullført førstegangstjeneste få mulighet til å søke på stillinger i 

reserven/Heimevernet, etter samme mønster som for søknad om verving. Tradisjonell disponering 

bør imidlertid fortsatt kunne brukes for å dekke styrkestrukturens behov, i den grad det ikke kan 

dekkes ved frivillighet.   

                                                           
4
 Vernepliktsundersøkelsen 2014 samt Heimevernets egne målinger 

5
 24 % av kvinner og 54 % av menn fra 1995-kullet oppga ved sesjon del 1 at de ønsket å gjennomføre 

førstegangstjeneste. 23 % av kvinner og 43 % av menn oppga interesse for utdanning. 
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Anbefaling:  

Samspillet mellom plikt og frivillighet må utvikles på en måte som bevarer verneplikten, samtidig som 

Forsvarets og den enkeltes behov dekkes på en best mulig måte.  

Aktuelle tiltak: 

 Motivert ungdom som ikke velges ut for sesjon del 2 etter del 1 kan gis mulighet til å søke om 

å få gjennomføre sesjon del 2, etter samme mønster som for søknad om utdanning i 

Forsvaret 

 Utskrivningspliktige kan gis mulighet til å søke på og konkurrere seg til konkrete stillinger, 

avdelinger eller tjenestesteder, samtidig som Forsvaret også beholder mulighet til å 

disponere personell i samsvar med Forsvarets behov 

 Det kan åpnes mulighet for å søke på og konkurrere seg til stillinger i reserven eller 

Heimevernet etter fullført førstegangstjeneste. Som et minimum bør den enkelte gis 

mulighet til å fremme ønsker for slik tjeneste 

Førstegangstjenesten 
Førstegangstjenesten spiller en sentral rolle for Forsvarets evne til å løse de løpende oppdrag og 

ivareta den stående beredskap. I tillegg produserer førstegangstjenesten det personell og den 

kompetanse som kreves for bemanning av hele styrkestrukturen.  

Forsvarets behov for personell til førstegangstjeneste kjennetegnes av to grunnleggende forhold: 

1. Behovet for vernepliktige er relativt begrenset i forhold til årskullenes størrelse 

2. De vernepliktige det er behov for trenger utdanning og kompetanse som reflekterer at 

innsatsforsvaret i større grad enn tidligere er en kompetanseorganisasjon 

Førstegangstjeneste – antall og kompetanse 

Slik vernepliktsordningen praktiseres i dag, er det i første rekke den stående del av Forsvaret 

(produksjonsstrukturen) som dimensjonerer personellbehovet. Dette behovet dreier seg eksempelvis 

om bemanning av Grensevakten, H.M. Kongens Garde, Kystvakten, Sjøforsvarets fartøy og 

Luftforsvarets operative baser. Førstegangstjenesten er også sentral i Forsvarets evne til å 

vedlikeholde pålagt beredskap, eksempelvis i Hærens brigadesystem. Denne evnen er ikke begrenset 

til den enkelte vernepliktiges personlige trenings- og øvingsnivå, men gjelder i enda større grad 

avdelingenes evne til å vedlikeholde systemkompetanse og evne til samhandling på avdelingsnivå. 

Det er uklart for Vernepliktsutvalget om det er årlige budsjettbevilgninger eller operative behov som 

dimensjonerer styrkeprodusentenes årlige rekvisisjoner av vernepliktige. Antallet som fullfører 

førstegangstjeneste har de senere år ligget mellom 7000-8000. Antallet har vært svakt synkende 

gjennom flere år. Flere av styrkeprodusentene har overfor utvalget gitt uttrykk for at de gjerne skulle 

hatt flere vernepliktige i førstegangstjeneste dersom økonomien hadde tillatt det.  

Utvalget registrerer at styrkeprodusentenes utdanning av vernepliktige i hovedsak er rettet mot eget 

behov, og i liten grad tar hensyn til Heimevernets eller andre avdelingers behov for personell og 

kompetanse i styrkestrukturen. Slik utvalget ser det, tilføres det hvert år et tilstrekkelig antall til 

reserven/Heimevernet fra førstegangstjenesten. Det er imidlertid et behov for bedre sammenheng 
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mellom den kompetansen som tilføres gjennom førstegangstjenesten og den kompetanse som er 

påkrevet i styrkestrukturen. 

Differensiert lengde på førstegangstjenesten 

En hoveddel av de vernepliktige som gjennomfører førstegangstjeneste i dag avtjener 12 mnd 

tjeneste. De fleste styrkeprodusenter har oppgitt til utvalget at denne tjenestelengden er nødvendig 

for de fleste stillinger. Både for å få direkte operativ nytteverdi i produksjonsstrukturen fra den 

grunnleggende soldatutdanningen på 3 – 6 måneder, men også i mange tilfelle for å oppnå 

tilstrekkelig høyt treningsnivå på avdelingsnivåer som tropp, kompani, bataljon eller stasjon og 

fartøy.  

Av hensyn både til kostnadene for Forsvaret og for den enkelte er det ikke ønskelig å gi personellet 

lengre førstegangstjeneste enn nødvendig. Differensiert førstegangstjeneste vil åpne muligheter for 

bedre tilpasning både til Forsvarets behov og til individets egne behov og ønsker.  

Fra styrkeprodusentenes side har det ikke fremkommet et sterkt ønske om 6 måneders 

førstegangstjeneste. Heimevernet og Luftforsvaret har under visse forutsetninger uttrykt muligheter 

for å kunne benytte slikt personell i enkelte funksjoner.  

Vakt og sikring er tidvis nevnt som et område der 6 måneders førstegangstjeneste vil kunne nyttes. 

Det er oppgitt at antallet vernepliktige med vakt og sikring som primærfunksjon i 

førstegangstjenesten nå ligger rundt 1800 pr. år. Gitt at utdanning av en person med vakt og sikring 

som primærfunksjon er oppgitt å ta 4 måneder, vil en tjenestelengde på 6 måneder gi 2 måneder 

operativ effekt av utdanningen i produksjonsstrukturen.  

Det er fra noen styrkeprodusenter uttrykt ønske om mulighet for 18 måneders førstegangstjeneste 

for enkelte spesielle kategorier. Dette vil øke den operative nytteverdien av den grunnleggende 

soldatutdanningen, og er også oppgitt til en viss grad å kunne erstatte behovet for vervet personell. 

Spesielt kan dette være aktuelt for stillinger der det er behov for lang grunnleggende opplæring, slik 

som fartøysbesetninger, enkelte spesialister i Hæren mv. En begrenset, frivillig prøveordning med slik 

tjeneste er gjennomført i Hæren og i Sjøforsvaret.  

Stortinget fastsetter årlig tjenesteplikten for vernepliktige. Denne har hittil ligget på 19 mnd samlet 

tjenesteplikt for førstegangstjeneste og etterfølgende tjeneste i reserven. Dette innebærer at 

personell med 18 mnd førstegangstjeneste for praktiske formål ikke kan gis etterfølgende 

disponering i reserven, inkludert i Heimevernet, dersom denne reserven skal kunne øves. 

For funksjoner der det også er behov for produksjon av personell for reserven/Heimevernet er det 

derfor også behov for en andel personell med 12 måneder eller kortere førstegangstjeneste. 

Vernepliktsutvalget har i samtale med aktuelt personell funnet varierende grader av tilfredshet med 

18 måneders førstegangstjeneste. Dette er blant annet knyttet til den åpenbare forskjellen i 

tjenestevilkår mellom personell som verves etter 12 måneders førstegangstjeneste og personell som 

gjennomfører de siste 6 av 18 måneder førstegangstjeneste. Utvalget mener 18 måneders 

førstegangstjeneste må være frivillig for den enkelte.  

Antallet vernepliktige som gjennomfører førstegangstjeneste styres i dag gjennom tildeling av antall 

tjenestegjørende dager. Dersom dette tallet ikke økes, vil det medføre at behovet for vernepliktige i 

førstegangstjeneste reduseres med 33 - 40 % for hver vernepliktig som gjennomfører 18 måneders 
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tjeneste. Dersom en slik endring medfører en betydelig reduksjon av antallet som avtjener 

førstegangstjeneste vil dette kunne påvirke vernepliktens legitimitet i befolkningen.  

Det er vernepliktsutvalgets oppfatning at 12 måneders førstegangstjeneste også i fremtiden må være 

det normale. Denne tjenestelengden reflekterer for de fleste stillinger en rimelig balanse mellom 

behovene for grunnleggende soldatutdanning og operativ nytteeffekt i produksjonsstrukturen. 

Samtidig gjør dette det mulig å dekke behovet for etterfølgende disponering av personell i 

reserven/Heimevernet.  

Utvalget mener videre at gjennomgående førstegangstjeneste bør nyttes der det er mulig, da denne 

ordningen reduserer frafallet i løpet av førstegangstjenesten og generelt får gode tilbakemeldinger 

fra styrkeprodusenter og vernepliktige. 

Anbefaling:  

 Antallet vernepliktige som hvert år gjennomfører førstegangstjeneste må styres av operative 

behov. Antallet vernepliktige i produksjonsstrukturen må økes dersom det er et operativt 

behov for dette knyttet til løsningen av Forsvarets oppgaver 

 Det innføres differensiert lengde på førstegangstjenesten med 6, 12 eller 18 måneder, i 

henhold til Forsvarets behov. 12 måneders førstegangstjeneste skal imidlertid også i 

fremtiden være det normale 

 Produksjonen av personell og kompetanse i førstegangstjenesten må ikke overstige 

Forsvarets behov 

 Gjennomgående tjeneste bør opprettholdes der det er mulig, uavhengig av 

førstegangstjenestens lenge (6, 12 eller 18 måneder). 

Disponering i reserven/Heimevernet 
Etter avtjent førstegangstjeneste disponeres personellet etter dagens ordning i Forsvarssjefens 

styrkebrønn. Forsvaret, med unntak av Heimevernet, baserer sin evne til styrkeoppbygging på ferdig 

utdannet personell i denne styrkebrønnen. Styrkebrønnen omfatter også den såkalte hærreserven.  

Hvor lenge personellet disponeres i Forsvarssjefens styrkebrønn etter fullført førstegangstjeneste 

varierer. I prinsippet disponeres personell i samme stilling første år etter fullført førstegangstjeneste. 

Andre og tredje år disponeres man i tilsvarende stilling. Deretter overføres et nødvendig antall til 

Heimevernet, eventuelt til en udisponert reserve. Styrkebrønnen tilføres med dagens volum på 

førstegangstjenesten om lag 7000-8000 personer pr år, inkludert 4500 til Heimevernet. I praksis har 

det vist seg at tiden fra avtjent førstegangstjeneste til innkalling til Heimevernstjeneste kan komme 

opp i 5 – 8 år for enkelte. Det antallet vernepliktige som hvert år fullfører førstegangstjeneste 

overstiger med andre ord reserven/Heimevernets årlige behov for personell.  

Det er en betydelig svakhet at soldater og befal i Forsvarssjefens styrkebrønn aldri øves, da 

personellet i styrkebrønnen anses å holde tilstrekkelig treningsnivå den korte tiden de er disponert i 

stilling der. Med noen få unntak innebærer dette at styrkeoppbygging og øving i Forsvaret med fullt 

oppsatt avdeling aldri gjennomføres.  

Dette er etter utvalgets oppfatning en klar svakhet, da avdelingenes operative evne ikke bare 

avhenger av enkeltpersoners treningsnivå, men også krever samtrening på avdelingsnivå. Fra 
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Heimevernets synsvinkel er det også en utfordring at den lange tiden fra førstegangstjeneste til 

overføring ofte medfører et betydelig tap av kompetanse hos den enkelte vernepliktige.  

I et forsvarskonsept der evne til styrkeoppbygging for de mest krevende oppgaver og høyere 

reaksjonsevne blir mer sentralt, er dagens ordning med Forsvarssjefens styrkebrønn ikke egnet.  

Det er vernepliktsutvalgets oppfatning at ordningen må erstattes av en identifisert reserve i hver 

forsvarsgren, bestående av trenet vernepliktig personell disponert i alle stillinger som med en del 

unntak ikke er besatt av stadig tjenestegjørende, ansatt personell. Reserven må øves jevnlig sammen 

med sin avdeling til et tilstrekkelig nivå, eksempelvis som for Heimevernet med en uke pr år i 

gjennomsnitt for menige mannskaper. Det bør også tilstrebes at den enkelte vernepliktige har en 

høyest mulig grad av kontinuitet fra førstegangstjeneste til reserven, gjerne med disponering i 

samme avdeling og i samme/tilsvarende stilling. 

Hoveddelen av personellet vil som følge av dette overføres direkte fra førstegangstjeneste til 

Heimevernet. Dette vil gi kompetansemessige fordeler for Heimevernet, men også innsparinger blant 

annet ved at personlig bekledning og utstyr (PBU) kan følge den vernepliktige direkte fra 

førstegangstjenesten.  

Anbefaling:  

 Forsvarssjefens styrkebrønn legges ned. I stedet opprettes en identifisert og trenet reserve i 

hver forsvarsgren, som er stor nok til at den enkelte avdeling/stasjon/fartøy kan bemannes 

med trenet og samøvet personell innenfor den enkelte enhets gitte beredskapstid 

 Personell som ikke utvelges for tjeneste i reserven, overføres etter førstegangstjenesten 

direkte til Heimevernet. 

Innføringen av allmenn verneplikt 
Stortinget innførte allmenn verneplikt for kvinner og menn i oktober 2014. De første kvinner fra 

årskullet 1997 vil møte til tjeneste med plikt sommeren 2016. Det er forventet at kvinneandelen 

blant de vernepliktige vil øke som følge av dette, men det er foreløpig uklart i hvilken grad 

praktisering av kriterier som motivasjon, fysiske krav mv. vil øke andelen kvinner.  

Førstegangstjeneste og verneplikt for kvinner har hittil vært basert på frivillighet. Andelen av frivillige 

kvinner i førstegangstjeneste har fra 2010 til 2014 økt fra 8 % til 14 %. På befalsskolene var 20 % av 

elevene kvinner i 2014. En stor andel av de kvinnene som avtjener eller har avtjent 

førstegangstjeneste oppgir at dette var en positiv opplevelse for dem, og interessen for 

førstegangstjeneste øker blant unge kvinner. Det er imidlertid utvalgets oppfatning at det er behov 

for betydelige forbedringer når det gjelder kvinners forhold i Forsvaret. Særlig viktig blir dette når 

kvinner fra 2016 får plikt til å avtjene førstegangstjeneste. Det er nødvendig at man på alle nivå tar 

inn over seg at det er nødvendig å ta grep, og at disse haster. 

På enkelte områder har det vist seg at kvinner for å oppnå aksept har måttet tilpasse seg den 

dominerende mannskulturen, i stedet for å bli akseptert på egne premisser.  

Et eksempel på dette kan være den pågående diskusjonen om fysiske krav. Utvalget har i sine møter 

med vernepliktige kvinner, og på et åpent møte om temaet på Heggelia, erfart at mange unge 
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kvinner i Forsvaret mener de fysiske kravene for menn og kvinner bør være like. Det oppgis blant 

annet som grunn for dette at kvinner ellers vil bli oppfattet som mindreverdige soldater.  

Selv om mange ønsker å bo på kjønnsblandede forlegningsrom og er godt fornøyd med ordningen, 

har utvalget også funnet eksempler på at ordningen ikke har vært frivillig. Kvinner blir derved direkte 

eller indirekte pålagt å oppgi deler av sin personlige sfære i bytte mot aksept i laget eller troppen. 

Det er heller ikke gitt at alle menn er komfortable med de begrensninger denne ordningen medfører 

for dem. Det er utvalgets oppfatning at felles forlegningsrom må være frivillig, for begge kjønn, og at 

garderobe- og sanitærforhold der slike ordninger praktiseres som et minimum må tilrettelegges slik 

at personlige behov kan imøtekommes uten at normale personlige grenser utfordres.  

Innføringen av allmenn verneplikt vil kunne medføre at kvinner ikke i like stor grad som tidligere vil 

være motivert for eller akseptere å tilpasse seg kravene i Forsvarets mannsdominert kultur. Det vil 

derfor være av enda større betydning enn tidligere å utvikle en kultur i Forsvaret som verdsetter og 

utfordrer både kvinner og menn på deres egne premisser. Dette vil inkludere økt forståelse for at 

enkeltpersoners individuelle bidrag på en rekke områder til sammen danner avdelingenes operative 

evne. Det er derfor ikke et mål at alle, hverken kvinner eller menn, skal være så like som mulig i alle 

forhold.  

Dette innebærer også at kvinner og menn på en del områder der det er objektive fysiske krav til 

utførelsen av tjenesten ikke alltid vil ha like forutsetninger for å tjenestegjøre. Det er derfor grunn til 

å anta at man også i fremtiden vil kunne se forskjeller i kvinneandel mellom de forskjellige 

avdelingstyper, avhengig av tjenestens egenart i de respektive avdelinger. Dette må imidlertid ikke 

medføre skjult forskjellsbehandling mellom kvinner og menn, eksempelvis med hensyn til 

mulighetene for videre utdanning og karriere i Forsvaret.  

Det er vernepliktsutvalgets oppfatning at de kulturelle utfordringene knyttet til innføringen av 

allmenn verneplikt i varierende grad er erkjent i Forsvaret. Fra flere hold har utvalget fått inntrykk av 

at det ikke eksisterer spesielle kulturelle utfordringer, eller at de utfordringer som måtte finnes er 

håndterbare. Det hevdes at uheldige hendelser betraktes som refleksjoner av samfunnet generelt 

eller uheldige enkeltepisoder, mer enn som uttrykk for en kultur i Forsvaret. Innføringen av allmenn 

verneplikt blir ofte begrenset til et spørsmål om tilpasset personlig bekledning og utrustning (PBU) og 

kaserneforhold (EBA).  

Utvalget har imidlertid også registret at det fortsatt, etter 37 år med kvinner i Forsvaret, er 

utfordringer med tilpasset PBU for kvinner. Dette er et betydelig problem for dem det angår. Dette 

blir ofte fremstilt som forsyningsproblemer, men er i realiteten et holdningsspørsmål.   

Utvalget vil sterkt understreke at det ikke er akseptabelt at Forsvaret av økonomiske eller 

forvaltningsmessige hensiktsgrunner unnlater å fremskaffe PBU som er tilpasset kvinner. Det samme 

gjelder kaserneforhold som ikke er tilstrekkelig tilpasset fremtidens andel kvinner i Forsvaret.  

Utvalget oppfatter slik det har gitt uttrykk for her, at kvinner i Forsvaret møter både kulturelle og 

praktiske utfordringer. Det er viktig å understreke at dette ikke må sees på som to separate 

problemstillinger. Dette må sees i sammenheng og det er grunn til å tro at de påvirker hverandre 

gjensidig. At man ikke prioriterer å få på plass enkle praktiske løsninger må delvis forklares med 
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holdninger. Samtidig gir det signaler som også er holdningsdannende, eller i det minste legitimerer 

negative holdninger til kvinner i forsvaret, når slike prioritereringer ikke blir gjort. 

Anbefaling:  

 De kulturelle sidene ved innføringen av allmenn verneplikt må gis vesentlig større 

oppmerksomhet, i særdeleshet av ledere på alle nivå. Forsvarets utvikling av gode soldater 

og godt befal må inkludere forståelse for at kvinner også er en styrke for avdelingene, ikke en 

svakhet 

 Ledere på alle nivå må innprentes at fastsetting av normer, regler og utvikling av holdninger i 

tilknytning til allmenn verneplikt er et lederansvar 

 Forsvaret må umiddelbart sørge for at PBU og EBA tilpasses økt kvinneandel i forbindelse 

med innføringen av allmenn verneplikt 

 Der kjønnsblandede rom praktiseres må det herske reell individuell valgfrihet, så vel for 

kvinner som for menn.  

Utredning av vernepliktsmodeller 
Vernepliktsutvalget fastsatte i januar 2015 en beskrivelse av fire alternative modeller for en fremtidig 

vernepliktsordning. Modellene hadde til hensikt å gi grunnlag for analyse og utredning av operative 

og økonomiske konsekvenser ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FFIs analyser er reflektert i 

denne rapporten. Analysearbeidet er imidlertid ikke avsluttet, og FFIs analyser og funn vil derfor 

vurderes nærmere i utvalgets hovedrapport i oktober 2015.  
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Anbefalinger 
Vernepliktsutvalget vil på denne bakgrunn gi følgende første anbefaling for en fremtidig 

vernepliktsordning: 

 Verneplikten må fortsatt inngå som en sentral komponent i forsvarskonseptet. Økt 

reaksjonsevne og bedring av Forvarets operative evne for løsning av alle fastsatte oppdrag vil 

kreve økt fokus på styrkestrukturens samlede operative evne. Dette inkluderer også 

produksjonsstrukturens daglige operative evne. Skal dette oppnås må: 

o Styrkestrukturen øves slik at kvaliteten bedres, den er gripbar og gir utholdenhet, 

uten at det medfører en reduksjon i produksjonsstrukturen 

o Verneplikten utnyttes bedre som grunnlag for styrkestrukturens operative 

kapabiliteter. Dette vil kunne gi vesentlige bidrag til bedret fremtidig beredskap og 

operativ evne.  

 Forsvarssjefens styrkebrønn legges ned. I stedet opprettes en identifisert og trenet reserve i 

hver forsvarsgren, som er stor nok til at den enkelte avdeling/stasjon/fartøy kan bemannes 

med trenet og samøvet personell innenfor den enkelte enhets gitte beredskapstid  

 Personell som ikke fordeles til tjeneste i reserven, overføres etter førstegangstjenesten 

direkte til Heimevernet 

 Førstegangstjenesten bør primært nyttes for å bidra til Forsvarets stående operative evne og 

beredskap. Utdanning for reserven og Heimevernet i løpet av førstegangstjenesten må ikke 

gå på bekostning av denne, og må så langt som mulig bygge på det personell og den 

kompetanse som utvikles i førstegangstjenesten ved operative avdelinger. Produksjonen av 

personell og kompetanse i førstegangstjenesten må ikke overstige Forsvarets behov. 

 Antallet vernepliktige som hvert år gjennomfører førstegangstjeneste må styres av operative 

behov. Antallet vernepliktige i produksjonsstrukturen må økes dersom det er et operativt 

behov for dette knyttet til løsningen av Forsvarets oppgaver 

 Det innføres differensiert lengde på førstegangstjenesten med 6, 12 eller 18 måneder, i 

henhold til Forsvarets behov. 12 måneders førstegangstjeneste skal imidlertid også i 

fremtiden være det normale  

 Produksjonen av personell og kompetanse i førstegangstjenesten må ikke overstige 

Forsvarets behov 

 Gjennomgående tjeneste bør opprettholdes der det er mulig, uavhengig av 

førstegangstjenestens lengde (6, 12 eller 18 måneder) 

 Samspillet mellom plikt og frivillighet må utvikles på en måte som bevarer verneplikten, 

samtidig som Forsvarets og den enkeltes behov dekkes på en best mulig måte. Noen aktuelle 

tiltak: 

o Motivert ungdom som ikke velges ut for sesjon del 2 etter del 1 kan gis mulighet til å 

søke om å få gjennomføre sesjon del 2, etter samme mønster som for søknad om 

utdanning i Forsvaret 

o Utskrivningspliktige kan gis mulighet til å søke på og konkurrere seg til konkrete 

stillinger, avdelinger eller tjenestesteder, samtidig som Forsvaret også beholder 

mulighet til å disponere personell i samsvar med Forsvarets behov 

o Det kan åpnes mulighet til å søke på og konkurrere seg til stillinger i reserven eller 

Heimevernet etter fullført førstegangstjeneste. Som et minimum bør den enkelte gis 

mulighet til å fremme ønsker for slik tjeneste 
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 De kulturelle sidene ved innføringen av allmenn verneplikt må gis vesentlig større 

oppmerksomhet, i særdeleshet av ledere på alle nivå. Forsvarets utvikling av gode soldater 

og godt befal må inkludere forståelse for at kvinner også er en styrke for avdelingene, ikke en 

svakhet.  

 Ledere på alle nivå må innprentes at fastsetting av normer, regler og utvikling av holdninger i 

tilknytning til allmenn verneplikt er et lederansvar 

 Forsvaret må umiddelbart sørge for at PBU og EBA tilpasses økt kvinneandel i forbindelse 

med innføringen av allmenn verneplikt 

 Der kjønnsblandede rom praktiseres må det herske reell individuell valgfrihet, så vel for 

kvinner som for menn.  
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Forsidebilde: Soldater fra 2. bataljon/Brigade Nord, øvelse Joint Viking 2015. Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren 


