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Forord
Innledning

Verneplikten har alltid stått sterkt i den norske forsvarstradisjonen. Norges Offisersforbund og LO har alltid
vært en grunnleggende forsvarer av verneplikten.
Både historisk, økonomisk, politisk og forsvarsfaglig har
vi betraktet verneplikten som særdeles viktig. Likevel
er debatten om verneplikten riktig og nødvendig.
I denne sammenheng har Norges Offisersforbund
studert verneplikten på en grundig og åpen måte og
fra ulike synsvinkler.

Norges Offisersforbund og fagbevegelsen (det vil i praksis si LO)
har vært en sterk forsvarer av
verneplikten. Både historisk, økonomisk, politisk, forsvarsmessig,
demokratisk og i forhold til Forsvarets legitimitet i befolkningen har
verneplikten blitt betraktet som
særdeles viktig. Likevel er det riktig
å sette vernepliktens funksjon inn
i «vår tid» og se på fordeler og
ulemper. Vi vil derfor i denne
studien analysere verneplikten på
en fordomsfri måte og med den
objektiviteten som denne viktige
saken krever.

Denne studien viser at det først og fremst er av militærfaglige, og ikke politiske, grunner det er viktig og nødvendig å opprettholde verneplikten. Først og fremst
som rekrutteringsbasis til internasjonale operasjoner og
befalsutdanning samt suverenitetshevdelse og katastrofeberedskap. En avvikling av verneplikten vil mest
sannsynlig føre til en nedlegging av Heimevernet og
en betydelig svekking av en allerede for liten Hær.
Skulle det skje er det nærliggende å hevde at Forsvaret
vil miste sin relevans overfor våre allierte og vår evne til
å utøve Norges militære oppgaver både ute og hjemme.
Jeg håper denne vernepliktstudien kan bidra til
innsikt, interesse og debatt.
Norges Offisersforbund
Egil Andrè Aas
Forbundsleder
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Grunnlovens § 109 fastslår at alle statens borgere er «i Almindelighed lige
forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel
eller Formue.» Verneplikten som konsept, slik vi kjenner den, og slik den i
forskjellige utgaver har vært praktisert fram til i dag, er et produkt av den
franske revolusjon (1789-1799) og Napoleonskrigene (1800-1815). Nasjonalstatens samlede ressurser skulle kunne mobiliseres for total krigsinnsats i eksistensiell krig mellom
nasjoner. Nasjonalisme, massearmeer basert på verneplikt, og total krig inngikk i en
symbiose. I Norge ble individuell verneplikt for landbefolkningen innført i 1799 og ble
deretter innarbeidet i Grunnloven av 1814. Men i Norge, som i Frankrike, var ikke verneplikten i realiteten allmenn. Det var anledning til å kjøpe seg fri ved å leie inn en stedfortreder, den såkalte «stillingsretten».
Men Norge, en liten nasjon på et stort territorium, har gjennom hele sin historie vært
avhengig av en eller annen form for utskrivning til krigstjeneste for å kunne stille på
beina et tilstrekkelig antall soldater til forsvar eller hærtog. Mange vil mene at det fortsatt
er tilfellet. Vernepliktens militære funksjon var, slik landvernet og leidangen før den, å
rekruttere mannskaper til armeen og flåten. På slutten av 1700-tallet hadde utviklingen
av metoder for industriell serieproduksjon gjort det mulig å produsere store mengder
våpen til en forholdsvis billig penge. I de folkerike statene på kontinentet åpnet det
mulighet for å bevæpne og utruste massearmeer. Det oppsto en forestilling om at
enhver nasjon har en viss «vernekraft» og at denne kan måles i antall menn under våpen.
Og verneplikten var den klart mest effektive metoden for å produsere en slik hær.

INFO
Norge med sitt store
territoriun (sjø og land) og
med sin lille befolkning, har
gjennom hele historien vært
avhengig av verneplikt for å
kunne stille et tilstrekkelig
antall soldater forsvar eller
hærtog.

Foto: Forsvarets museer

Scharnhorsts program for gjenreising av den prøyssiske krigsmakt etter nederlaget ved
Jena i 1806, vernepliktige soldater under effektiv profesjonell ledelse, ble modell for
gjenreisingen av det norske forsvaret på slutten av 1800-tallet. Men i motsetning til
Prøyssen var Det norske forsvaret under parlamentarisk kontroll. Hvordan Forsvaret
skulle brukes var det politikerne, ikke offiserene, som skulle bestemme. Soldatene var
dertil utskrevne sivilister med kort militær utdanning. (Berg 2001: 144)
Det norske forsvaret etter 1814 var allikevel ikke noe rent vernepliktsforsvar. Eidsvollsmennene var i tvil om hvor hensiktsmessig et slikt forsvar ville være, rent militært. Samtidig innså de at det ikke ville være mulig å sette opp en stor frivillig vervet hær av
nordmenn. Løsningen ble et todelt forsvar: En mindre stående styrke som enten var
frivillig eller utvalgt ved loddtrekning, kombinert med en større styrke basert på verneplikt. I 1818 besto således Hærens linjeavdelinger, i tillegg til befal, av 12 000 menige,
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INFO
Før 1816 sto 3 prosent av
befolkningen i de militære
ruller. Alle unge menn var i
prinsippet pliktige til krigstjeneste, men en rekke
grupper var fritatt, i tillegg
til at alle tjenestepliktige,
som nevnt, kunne stille en
leid eller frivillig til å tjenestegjøre for seg. Frikjøpsordninger som dette førte til at
Forsvaret kom til å bestå av
«mindre ansette borgere».

Et historisk tilbakeblikk

hvorav 2000 var vervede. De vervede avdelingene ble ikke nedlagt før i 1887. Disse
avdelingene var i realiteten sysselsettingstiltak for sosialt mistilpassede, et asosialt filleproletariat eller «en uniformert slum» som svenskene kalte dem. Utskrevne soldater sto
for kvalitet, vervede soldater det motsatte. (Berg 2001: 225) Denne forestillingen var
levende også under den kalde krigen, og dukker med jevne mellomrom opp i dagens
vernepliktsdebatt: Den utskrevne soldat på førstegangstjeneste representerte blomsten
av norsk ungdom, kunnskapsrike pålitelige unge menn man kunne stole på og gi frihet
og ansvar, i kontrast til for eksempel amerikanske og britiske vervede soldater, rekruttert
fra samfunnets laveste lag og som bare lar seg håndtere ved hjelp av knallhard disiplin.
Dagens virkelighet er betydelig mer nyansert. Å tro at bare samfunnets «bunnskikt» vil
la seg verve til en profesjonell hær er nærmest for fordommer å regne. Et godt tilbud
med lønn og utdanning vil rekruttere dyktige folk, slik tilfellet har vært i de norske spesialstyrkene som har hatt vervede i lang tid. (Hovland 2007)

(Berg 2001: 187)

Likevel vil det alltid være et moralsk og etisk dilemma knyttet til selve systemet med
vervede soldater. De er midlertidige statlige tjenestemenn og har ingen rettigheter til
fast tilsetting. Deres oppsatte pensjonsrettigheter har praktisk talt ingen verdi. Det
påtrengende spørsmålet blir hvor lenge kan det være moralsk forsvarlig for staten å
beholde norsk ungdom i tjeneste som vervede soldater uten å være forpliktet av å gi
fast ansettelse eller en anstendig pensjonsordning.
Før 1816 sto 3 prosent av befolkningen i de militære ruller. Alle unge menn var i prinsippet pliktige til krigstjeneste, men en rekke grupper var fritatt, i tillegg til at alle tjenestepliktige, som nevnt, kunne stille en leid eller frivillig til å tjenestegjøre for seg. Frikjøpsordninger som dette førte til at Forsvaret kom til å bestå av «mindre ansette borgere».
(Berg 2001: 187) Etter at vernepliktsloven i 1816 hadde halvvert den norske hær, sto ikke
mer enn én prosent av befolkningen i rullene. Årsaken til reduksjonen var at så lenge
Norge var alliert med Sverige og Karl Johan førte nøytralitetspolitikk var det ikke behov
for noen stor norsk hær. Utskrivning av byungdom ville hindre økonomisk vekst i landet
og denne ungdommen var dessuten ikke fysisk skikket til livet i felt. Norske statsfinanser tillot dessuten ikke opprettholdelse av noen stor hær.

Poenget med den nye vernepliktsloven var ikke at staten skulle tvinge alle unge menn
til å gjøre militærtjeneste, men at staten skulle ha mulighet for å gjøre det ved behov.
Denne måten å demokratisere verneplikten på dannet grunnlag for det legitimerende
samvirket mellom de fagmilitære og politikerne som var en forutsetning for forsvarets
vekst og profesjonalisering på 1890-tallet. Den intime forbindelsen mellom folket, representert ved Stortinget, og Forsvaret ble dermed styrket.
Mellom 1872 og 1884 var det politisk strid i Norge om hvem som skulle ha den politiske
makten i landet, Kongen og embetsverket eller det folkevalgte Stortinget og den regjering som utgikk fra dets flertall. Historikeren Roald Berg har kalt denne striden for «krigen
mellom statsmaktene». Den endte med innføring av parlamentarismen i 1884. Mens
den pågikk vurderte Kongen og statsministeren å bruke Forsvaret til å begå statskupp.
Men vernepliktsloven av 1876 hadde vist Forsvarets folk hvilke resultater som kunne
oppnås dersom man samarbeidet med Stortinget og ikke konfronterte det. En rekke,
av særlig de yngre offiserene og underoffiserene sympatiserte med Venstre. Forsvaret
var neppe tjent med å bli brukt av regjeringen mot Sverdrups Venstre og hans modernisering av det politiske liv, mente de. Det var med andre ord ikke uten videre gitt at
vernepliktsforsvarets interesser falt sammen med embetsmannsregjeringens og Kongens. (Berg 2001: 227)
En konsekvens av parlamentarismens seier i striden om statsstyret var den nye hærordningen i 1887, hvor hæren ble omgjort til en desentralisert mobiliseringsarmé og et
invasjonsforsvar tilpasset nasjonale behov, i tråd med Venstres politikk. Dette var i motstrid til partiet Høyres linje som var opptatt av den «unionelle pligt» å bidra til unionens
fellesforsvar med linjetropper som kunne settes inn i tilfelle et russisk angrep på Sverige.
Det ønsket derfor å forsterke linjen, den delen av Forsvaret som iht loven kunne operere utenlands, på bekostning av landvernet. (Berg 2001: 228) Også her ser vi en interessant parallell til dagens debatt: På den ene siden de som ønsker seg et vernepliktsbasert
invasjonsforsvar, først og fremst sentrum/venstresiden (typisk SV, Senterpartiet og venstrefløyen i AP), i uhellig allianse med konservative kaldkrigsnostalgikere, mot de som
vil ha et stående profesjonelt reaksjonsforsvar som kan settes inn i internasjonale operasjoner til støtte for våre allierte, sentrum/høyresiden (typisk Høyre, KrF og høyrefløyen
i AP – det er for øvrig fraksjoner av det ene eller det andre syn i alle partier, og hvor
dagens Venstre og FrP befinner seg i dette spørsmålet er uklart).

Fra grensevakten 1905.
Et feltkjøkken. De utkalte
mannskapene spiser.

Det var således partiet Venstres nasjonsbyggingspolitikk, hvor allmenn verneplikt spilte
en sentral rolle, som for alvor førte til vekst i Forsvaret på 1890-tallet. Nasjonsbyggings-

Foto: Forsvarets museer
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Mot slutten av 1800-tallet endret trusselbildet seg. Både Russland og Sverige framsto
som mulige motstandere. Samtidig som statens finanser var blitt noe bedre. I en intern
rapport til generalstaben fra 1873 uttalte Forsvarsforeningens formann Dahll at «alle er
enige om at obligatorisk verneplikt for alle klasser er den eneste måten man kan håpe
og få organisert en hær som har den styrke som er nødvendig for statens forsvar.» Dahll
brukte gjerne Tyskland som eksempel. Det var den alminnelige verneplikt som hadde
gitt landet sin «politiske storhet». Han tenkte særlig på verneplikten som et virkemiddel
for nasjonal integrasjon, som et middel til å framelske en ensartet nasjonal identitet i
tillegg til at alminnelig verneplikt var rent militært sett ønskelig. Og i 1876 innførte Stortinget, etter mønster fra Prøyssen, og i likhet med en rekke store og små stater i hele
Europa, allmenn verneplikt i Sør Norge og opphevet «stillingsretten». (Berg 2001: 227)
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INFO
Poenget med den nye vernepliktsloven var ikke at staten
skulle tvinge alle unge menn
til å gjøre militærtjeneste,
men at staten skulle ha
mulighet for å gjøre det ved
behov.

INFO
En rekke, av særlig de yngre
offiserene og underoffiserene
sympatiserte med Venstre.

INFO
Det var partiet Venstres
nasjonsbyggingspolitikk,
hvor allmenn verneplikt
spilte en sentral rolle, som
for alvor førte til vekst i
Forsvaret på 1890-tallet.
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politikken var preget av demokratisering og utvidelse av stemmeretten. Etter at borgerne var blitt pålagt plikter overfor staten, slike som verneplikten, fulgte statsborgerlige rettigheter til politisk deltakelse: I 1897 ble alminnelig verneplikt utvidet til også å
omfatte Nord Norge og i 1898 ble det innført alminnelig stemmerett for voksne menn.
En annen kilde til vekst for Forsvaret, og en direkte foranledning til vernepliktsloven av
1897, var nasjonsbyggernes nasjonalisering og fornorsking av de fjerntliggende delene
av kongeriket. Befolkningen i nordområdene skulle gjøres norske. Forsvaret kom på parti
med 1890-årenes mest populære folkebevegelse, nasjonalismen. En nødvendig forutsetning for at det kunne skje var at militærvesenet ble organisert i samsvar med Venstrestatens militære og politiske program for en kombinasjon av nasjonale og demokratiske målsettinger: territorialforsvar og folkelig deltakelse. (Berg 2001: 198, 210, 222)
Norske uniformer 1830:
Generalstabs Officeer.
Officeer ved Krigsskolen.
Ingenieur Officeer.
Foto: Akerø, Maria Åsli,
Forsvarets museer

INFO
Formålet med Sverdrups og
Venstres forsvar var et
militærapparat som kunne
«bevare landets selvstendighet ved egen kraft og ikke
ved andres nåde.» Det man
fikk var et balansert forsvar
med alle troppe- og våpenarter som kunne opptre
selvstendig uten å stole på
hjelp fra Sverige.

Formålet med Sverdrups og Venstres forsvar var et militærapparat som kunne «bevare landets selvstendighet ved
egen kraft og ikke ved andres nåde.» Det man fikk var et
balansert forsvar med alle troppe- og våpenarter som
kunne opptre selvstendig uten å stole på hjelp fra Sverige.
Sverdrup støttet kravet om innføring av alminnelig verneplikt med den begrunnelse at landet av hensyn til sin politiske selvstendighet, som andre selvstendige land, må
mobilisere alle sine krefter. «Det skjer i vår tid på ingen
annen måte enn ved at vi alle sammen blir stridsmenn, at
den norske hær blir folket i våpen.» Slagord som «folket i
våpen» og «militsforsvar» var en gjenganger i Sverdrups
retorikk. Forsvaret på 1890-tallet kunne påberope seg legitimitet som følge av kombinasjonen av et høyt profesjonalisert offiserskorps og en demokratisk utskrevet mannskapsstyrke. Den alminnelige verneplikt bidro dessuten mer enn noe annet enkelttiltak
til å bryte ned de sosiale og geografiske skillelinjer i landet og dermed legge til rette for
1890-årenes nasjonalisme og opprustning. (Berg 2001: 142, 227-228)
Innføring av verneplikt i Nord Norge i 1897 ble også begrunnet med forestillingen om
en økt trussel fra Russland som følge av vei- og jernbaneutbygging på russisk og finsk
side i nord, og ikke minst bygging av Ofotbanen mellom Norge og Sverige, som opphevet «den naturlige hindring» mot militære bevegelser som ødemarken hadde representert. Befolkningen i Finnmark og Nord Troms var svært sammensatt. 24 prosent av
befolkningen i Finnmark var for eksempel kvener, innvandrere fra Finland og dermed
formelt russiske undersåtter. Innføring av verneplikt skulle bidra til å hindre russisk/
storfinsk ekspansjon inn i Finnmark og Nord Troms, at Finnmark skulle bli et «norsk
Slesvig». Verneplikten skulle dessuten bidra til å fjerne uviljen mellom nordmenn, samer
og kvener. Militærtjenesten ville knytte befolkningen sammen til en enhet og styrke
dens norsk-nasjonale identitet, tenkte man seg. Verneplikten skulle således bidra til
fornorskningen av Troms og Finnmark ved å utrydde finskheten og gjøre kvenene til
nordmenn, slik også skolen og kirken hadde som mål. Verneplikten i nord skulle på
denne måten bidra til å sikre grenseområdene i nord mot Russland og Finland. (Berg
2001: 264, 266)
Hærordningen av 1909 ga alle landsdeler, utenom Finnmark, sine høyere enheter, divisjoner og regimenter. Fordi avstander og kommunikasjoner gjorde det svært vanskelig
å flytte avdelinger raskt mellom tenkelige operasjonsteatre, ble dette betraktet som
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Gaster går ombord i ubåten KNM Ula. KNM «Ula»
var en av tre norske ubåter
som utgjorde «The Norwegian Section» i «9th Submarine Flotilla» Båten ble
døpt av Kong Haakon VII
28. mars 1943. Under
skipssjef Reidar M. Sars’
kommando gjennomførte
«Ula» en rekke tokt i Atlanterhavet, Kanalen, Nordsjøen og Skagerrak.
Foto: Forsvarets museer

nødvendig. Man hadde aldri vært nærmere en virkelig realisering av Grunnlovens vernepliktsbestemmelse enn med denne hærordningen. Med hærordningen av 1909 var
et vernepliktsbasert «folkeforsvar» for første gang ikke lenger bare retorikk, men var blitt
omsatt i praksis. (Hobson, Kristiansen 2001: 190)
Men i over 200 år, fram til det tyske angrepet i 1940, var Forsvaret i Norge uten egentlig
krigserfaring på norsk jord. Utviklingen av Det norske forsvaret var derfor bare i liten
grad preget av konkrete ytre trusler og sikkerhetspolitiske vurderinger. De viktigste drivkreftene ble i stedet innenrikspolitiske, sosiale og institusjonelle behov og interesser.
Forsvaret ble først og fremst et speilbilde av samfunnet preget av demokratiske og
folkelige idealer. Det dannet seg en forestilling, det Ståle Ulriksen har kalt den norske
forsvarstradisjonen, om vernepliktens nasjonsbyggende virkning og demokratiske verdi,
som ville bidra til at forsvarsviljen blant et folk som baserer sitt forsvar på verneplikt var
sterkere enn blant et folk som baserer sitt forsvar på profesjonelle styrker. (Ulriksen 2002)
Men det tyske angrepet 9. april 1940 viste at forsvarsviljen antakelig først og fremst var
et produkt av tilstrekkelig trening og profesjonell ledelse, i større grad enn av verneplikten som system. I Sør Norge brøt forsvaret meget raskt sammen. I Nord Norge hadde
derimot general Fleischers 6. divisjon hatt ca 4 000 mann under våpen siden vinteren
1939/1940. Sammen med britiske, franske og polske allierte greide de å påføre de tyske
styrkene deres første tap under andre verdenskrig, i slaget om Narvik.

INFO
Under den tyske okkupasjonen iverksatte eksilregjeringen i London verneplikt for
mannlige borgere i utlandet
fra desember 1940. Fra juli
1942 ble det også innført
verneplikt for norske kvinner
i utlandet.

Under den tyske okkupasjonen iverksatte eksilregjeringen i London verneplikt for mannlige borgere i utlandet fra desember 1940. Fra juli 1942 ble det også innført verneplikt
for norske kvinner i utlandet. I disse tilfellene var verneplikten en ren rekrutteringsordning. Men det er betegnende at når London-regjeringen til å begynne med var tilbakeholdende med å innføre verneplikt, hadde det sammenheng med at den var usikker
på egen legitimitet. Dens status som bærer av norsk suverenitet var skjør, og regjeringens stilling kunne raskt undergraves dersom den foretok seg noe som svekket tilliten.
Den hadde heller ikke verken jurisdiksjon eller maktmidler til å iverksette sanksjoner mot
dem som ignorerte innkalling til tjeneste. (Skogrand 2004: 56-57, 96) I denne spesielle
og sårbare situasjonen for den norske regjering, kommer det til syne hvordan vernepliktsinstituttet både er uttrykk for og kilde til statens makt.
Verneplikt - historie og fremtid 
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Quislings bestrebelser i 1942 på å innføre verneplikt i tråd med Grunnloven, var først og
fremst av politisk karakter. Han ville demonstrere at regimet utøvde effektiv kontroll over
befolkningen. Innføring av verneplikt ville være et uttrykk for at regimet var anerkjent
som forvalter av den norske statsmakten. Det ville knytte bånd tilbake til det tidligere
statsstyret, tjene som bekreftelse på folkets lydighet overfor NS-regimet, og skape inntrykk av legitimitet, kontinuitet og selvstendighet innenfor det stortyske imperiet. Forsøket falt i fisk. På hjemmebane sørget hjemmefronten for at alle forsøk på utskriving
ble møtt med bred motstand. Også den tyske okkupasjonsmakten avviste forslaget.
Landforsvaret i det nye Europa skulle utgjøres av et frivillig flernasjonalt Waffen SS. Det
som skulle vært en demonstrasjon av legitimitet og styringsevne ble i stedet en demonstrasjon av maktesløshet. (Skogrand 2004: 143)

INFO
Det norske forsvaret som ble
bygget opp etter andre
verdenskrig var igjen, i tråd
med Grunnloven, basert på
allmenn verneplikt. Men
verneplikt for kvinner, som
var blitt etablert under
krigen, bortfalt.

tidig, med etableringen av Telemark bataljon, og etter hvert også med oppbyggingen
av spesialstyrkene i Hæren og Sjøforsvaret, ble profesjonelle vervede avdelinger gjeninnført i det norske forsvaret for første gang siden 1887.
Noe av poenget med dette historiske tilbakeblikket har vært å vise at problemstillingene vi står overfor, når vi i dagens situasjon skal vurdere vernepliktens framtid og
eventuelle utvikling, på ingen måte er nye, men tvert imot, i litt forskjellig tapning, har
gått som en rød tråd i debatten om verneplikt i vårt land fra begynnelsen i 1799 til i dag.
Vi skal i det videre se nærmere på vernepliktens politiske og militære funksjon og på
det grunnlag se nærmere på vernepliktens berettigelse og hensiktsmessighet i vår tid.

Det norske forsvaret som ble bygget opp etter andre verdenskrig var igjen, i tråd med
Grunnloven, basert på allmenn verneplikt. Men verneplikt for kvinner, som var blitt
etablert under krigen, bortfalt. I tillegg til de tre regulære forsvarsgrenene, Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, ble det etablert en fjerde «forsvarsgren» Heimevernet, en
videreføring av hjemmestyrkene under okkupasjonen. Heimevernet var først og fremst
rettet inn mot forsvar av hjembygda. Dets hovedfunksjon var å sikre mobilisering av de
regulære avdelingene. Dertil ble det etablert et «totalforsvarskonsept» som skulle sikre
at nasjonens samlede sivile ressurser ble mobilisert til støtte for den militære krigsinnsatsen. De som ikke ble kalt inn til militærtjeneste gjorde i stedet tjeneste i strategiske
nøkkelbedrifter; transportselskaper, entreprenører, mekanisk industri osv., hvis innsats
og produkter ble rettet inn mot Forsvarets behov. Forsvarsordningen som ble etablert
etter andre verdenskrig gjenspeilte således grunnfestede norske forestillinger og tradisjoner om «folket i våpen». Stikkordene var: Invasjonsforsvar, territorialforsvar, folkeforsvar,
totalforsvar og allmenn verneplikt. De reflekterte nasjonale og demokratiske strømninger der folket og nasjonen var bundet sammen i et forsvar av det norske territoriet.
(Børresen et.al. 2004: 46)
Allmenn verneplikt og totalforsvarsordningen utgjorde to av hovedpilarene i det norske
forsvar under den kalde krigen (den tredje var NATO). De reflekterte småstatens beskjedne ressursgrunnlag og behovet for å utnytte samfunnets samlede ressurser for å gi kraft
til forsvarsanstrengelsene. Forsvaret har aldri utnyttet en større del av vernepliktsmassen
enn i de 40 årene mellom 1950 og 1990. På sitt høyeste hadde Forsvaret en disponibel
styrke på nesten en halv million mann. Medregnet totalforsvaret var mellom 20 og 30
prosent av befolkningen mer eller mindre direkte engasjert i forsvaret av landet mot et
mulig angrep fra Sovjetunionen. (Børresen et. al. 2004: 47)
Etter den kalde krigen sank igjen Forsvarets utnyttelse av vernepliktsmassen til et lavmål.
Det ble foretatt en dramatisk reduksjon i Forsvarets, og først og fremst Hærens, struktur.
Årsaken var ikke bare at trusselen var blitt borte, men også økonomi. Når alliert våpenhjelp falt bort samtidig som store deler av Forsvarets hovedmateriell var nedslitt, umoderne og modent for utskifting, fantes ingen annen løsning enn å redusere strukturen.
I tidsrommet fra 1990 til 2007 ble Hærens krigsstruktur redusert fra 13 brigader og et
antall uavhengige infanteribataljoner, til én brigade med tre manøverbataljoner, hvorav
en stående profesjonell, Telemark bataljon, og to vernepliktsbaserte. Men det lå også
betydelig økonomisk gevinst i å kalle inn færre vernepliktige til førstegangstjeneste. På
1990-tallet ble det anslått at ved bare å kalle inn halvparten av årskullene ville man kunne
spare inn 40 milliarder kroner i løpet av en periode på tjue år. (Gjeseth 2008: 235) Sam-
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Mekanikere i arbeid på
skolefly, Little Norway.
Foto: Forsvarets museer
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Vernepliktens
politiske funksjon
Som vi har sett har verneplikten i Norge hatt tre politiske funksjoner. Den
skulle for det første bidra til nasjonsbyggingen. At hele årskull av unge
menn fra alle deler av landet og fra alle samfunnslag delte den felles erfaring militærtjenesten ga, ville bidra til å forme forestillingen et nasjonalt
fellesskap. Verneplikten skulle være uttrykk for nasjonen som et kollektiv der alle er
bærere av samme byrder og ansvar. (Egeland 2010) For det andre skulle den bidra til å
befeste demokratiet i Norge. Vernepliktsforsvaret ble sett som en garanti mot at styresmaktene kunne sette inn våpenmakt mot befolkningen. For det tredje skulle den bidra
til å befeste oppslutningen om Forsvaret i befolkningen og dermed til å skape politisk
grunnlag for å opprettholde bevilgningene til Forsvaret. I det følgende skal vi se på
holdbarheten i disse tre postulatene og deres relevans i dagens situasjon. Vi skal også
se nærmere på forutsetningene for vernepliktens legitimitet i befolkningen, ettersom
det også, i aller høyeste grad, er et politisk spørsmål.

Verneplikt som bidrag til nasjonsbygging
Verneplikten, sammen med kirken og skolen, har fra politisk hold helt bevisst vært
brukt som viktige verktøy i nasjonsbyggingens tjeneste. Når verneplikten diskuteres
her i landet er det vanlig å framheve hvordan allmenn verneplikt har hatt en sentral
plass, ikke bare for Norges nasjonale forsvar, men også som fundament for nordmenns
identitet som selvstendig nasjon. (Gaarder 2006) Og det er allment anerkjent at verneplikten har en oppdragende og allmenndannende virkning på de som avtjener førstegangstjeneste og at den dermed også har nasjonsbyggende virkning. (Grandhagen
2006) Statsviteren Ståle Ulriksen hevder til og med at dette har gått så langt at verneplikten helt opp til vår egen tid ble et mål i seg selv, at verneplikten av politiske grunner
var en gitt størrelse, hevet over diskusjon, Forsvaret bare måtte forholde seg til i sin
planlegging. Det norske forsvarets første oppgave var nasjonsbygging. Verneplikten
skulle opprettholdes for sin egen skyld. (Ulriksen 2002: 266) Spørsmålet er om dette
lenger er noen relevant problemstilling i vurderingen av vernepliktens berettigelse i
vår tid.

Foto: Forsvarets mediearkiv

Den amerikanske sosiologen Benedict Anderson har påpekt at nasjonal identitet, en
nasjon, er et «forestilt fellesskap».
På 1800-tallet forestilte man seg at nasjonen var et produkt av «kulturarv», «tradisjon»
og «røtter», en forestilling som fortsatt lever og som for tida for eksempel kommer til
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uttrykk i innvandringsdebatten: Nasjonen kan bare bestå i den grad vi klarer å ta vare
på det kulturelle særpreget tidligere generasjoner har overlevert til oss.
Anderson hevder derimot at den nasjonale samhørighetsfølelsen skapes i nåtiden. Det
er ikke forestillinger om historisk kontinuitet som er limet i nasjonalfølelsen og grunnlaget for nasjonal identitet, men forestillingen om nasjonens homogenitet her og nå.
(Anderson 1996) Det innebærer at nasjonen så å si må gjenskapes hele tiden, at nasjonsbygging er et evigvarende prosjekt som, dersom det forsømmes eller opphører vil føre
til at nasjonen svekkes og etter hvert forvitrer. På dette grunnlag er det plausibelt å
hevde at verneplikten, i de periodene av Norges historie hvor et flertall av vernepliktsmassen avtjente førstegangstjeneste, hadde en nasjonsbyggende effekt, i den forstand
at den utgjorde en felles arena, og dermed en felles erfaring, for hele kull av norsk
ungdom på tvers av geografiske og sosiale skiller. I de periodene der bare en mindre
del av vernepliktsmassen blir innkalt og gjør tjeneste i Forsvaret er det derimot neppe
grunnlag for å hevde at verneplikten er et bidrag til nasjonsbygging på denne måten.
I hvert fall ikke i samme betydning. Og, som vi har påvist ovenfor, er en mindre utskriving
av vernepliktsmassen det som i lange perioder har vært normen. 1890-årenes og den
kalde krigens masseutskrivning var unntakene. Dagens situasjon, der bare en brøkdel
av vernepliktsmassen blir innkalt til tjeneste er med andre ord, i historisk sammenheng,
det normale. I den grad Forsvaret fortsatt bidrar til nasjonsbygging er det derfor ikke
verneplikten som ligger til grunn. Selv om det er grunnlag for å anta at innkalling av
fremmedkulturelle nordmenn til førstegangstjeneste kan være et bidrag til integreringen
av våre nye landsmenn i det norske samfunnet, er volumet så lite at det ikke går an å
snakke om nasjonsbygging i den rette betydningen av ordet. Forsvaret kan i stedet, der
det deltar og gjør det godt i operasjoner det er bred oppslutning om, bidra til felles
identitet og stolthet over å være norsk blant den store majoritet av befolkningen som
betrakter Forsvaret fra utsiden, på samme måte som landslaget i fotball, hopp eller
langrenn, hver gang det får positiv omtale i media. Nasjonsbygging er derfor ikke i seg
selv noe argument for å beholde verneplikten, eller en målsetting som bør ligge til
grunn for hvordan den utformes.

INFO
Det er svært lite belegg
verken for at verneplikt har
demokratiserende virkning
på samfunnet eller for at et
lands politiske system har
noen betydning for hvordan
landets forsvar blir organisert.

Verneplikt som befester av demokratiet
Opphevelsen av «stillingsretten» på slutten av 1800 tallet ble gjennomført som et tiltak
for å demokratisere verneplikten i den forstand at alle skulle ta del. Det var med andre
ord politikken som skulle bidra til å demokratisere verneplikten, ikke verneplikten som
skulle bidra til å demokratisere politikken. I vår tid er dette blitt snudd på hodet. Det har,
av en eller annen grunn, dannet seg en forestilling om at verneplikten i seg selv bidrar
til demokrati eller til å befeste demokratiet. Det er også en utbredt oppfatning at et
yrkesforsvar, i motsetning til et vernepliktsforsvar, kan bli en stat i staten som truer
demokratiet. Som vi har sett fortonte det seg i flere perioder i vår historie seg som stikk
motsatt; at verneplikten, i stedet for å være en garanti for demokratiet, tvert imot kunne
true det.
Det er svært lite belegg verken for at verneplikt har demokratiserende virkning på samfunnet eller for at et lands politiske system har noen betydning for hvordan landets
forsvar blir organisert. I denne sammenhengen er det interessant å se at nazistenes
Wehrmacht, den sovjetiske Røde arme, folkets frigjøringshær i Kina og Francos og Mussolinis styrker alle var vernepliktsbaserte. Storbritannia derimot, som ikke har hatt dikta-
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tur siden Oliver Cromwells regime på
første halvdel av 1600-tallet, (og som for
øvrig ga parlamentet kontroll over de
væpnede styrker), bare har praktisert
verneplikt i korte perioder, hver gang
som en ren rekrutteringsmekanisme.
(Eikli 2007)

Forsvarsminister Grete
Faremo og leder for utenriks- og forsvarskomiteen
Ine Marie Eriksen Søreide
taler om statusheving av
verneplikten.
Foto: Forsvarets Mediearkiv

Verneplikt sikrer ikke demokrati. Og det
er ikke de menige soldatene som utvikler egne verdinormer som i enkelte
land har gjort Forsvaret til en stat i staten
og skapt «latinamerikanske tilstander».
Det er det offiserene og underoffiserene
som har gjort, slik som for eksempel i Norge på 1930-tallet, i en periode da Forsvaret
verken hadde vervede mannskaper eller eliteavdelinger. Målsettingen om at Forsvaret
skal avspeile og representere det sivile samfunn og være forankret i befolkningen må
oppnås på andre måter enn gjennom allmenn verneplikt. (Ulriksen 2002: 261-263)

Verneplikten som bidrag til oppslutningen om Forsvaret og
opprettholdelse av forsvarsbudsjettet
Det er en utbredt oppfatning at forsvarsviljen og folks eierforhold til Forsvaret er tett
knyttet til verneplikten. (Ulriksen 2002: 259) Så lenge nesten hver eneste familie her i
landet hadde ett eller flere familiemedlemmer som var i ferd med å avtjene, eller hadde
avtjent, førstegangstjeneste bidro det til å skape et eierforhold til Forsvaret i befolkningen. Andelen av politikere på Stortinget med bakgrunn eller erfaring fra Forsvaret ble
også relativt stor. Dermed kunne man anta at forsvarsdebatten i Stortinget ville bli en
mer opplyst debatt og at forsvarspolitikerne på Stortinget dessuten ville føle at de hadde
folket i ryggen når de arbeidet for å opprettholde bevilgningene til Forsvaret.
Det er imidlertid lite som tyder på at det er noen nær eller direkte sammenheng mellom
verneplikt og oppslutning om Forsvaret i befolkningen. Hvordan forklarer mann i så fall
den høye anseelse og respekt Forsvaret nyter godt av i den konsekvente verneplikts- og
mobiliseringsnasjonen Sveits, og den like høye anseelse og respekt Forsvaret nyter godt
av i den like konsekvente yrkesforsvarsnasjonen Storbritannia? Det finnes også land med
vernepliktsbasert forsvar og land med profesjonelt forsvar hvor Forsvaret nyter liten
anseelse og respekt. (Eikli 2007)
Det er heller ikke mye som tyder på at politikernes vilje og evne til å prioritere Forsvaret
på statsbudsjettet, på bekostning av bevilgninger til helsestell, eldreomsorg, skoler og
veier har sammenheng med om de har avtjent førstegangstjeneste eller ikke. Hensynet
til å opprettholde forsvarsaktivitet i eget fylke og hjemkommune, med de skatteinntekter og den økte omsetningen regionalt og lokalt som følger med, er antakelig viktigere.
Viktig for bevilgningsviljen er også Norges formelle forpliktelser i NATO og Norges forhold til vår viktigste allierte USA.
Når det gjelder oppslutning i befolkningen er det antakelig viktigere hvordan Forsvaret
opptrer, i hvilken grad det løser sine oppdrag og forvalter tildelte ressurser på en tilfredsVerneplikt - historie og fremtid 
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stillende måte, enn hvordan Forsvaret er organisert. Dersom kravet om å opprettholde
allmenn verneplikt fører til at det, for eksempel av rettferdighetshensyn, må skrives ut
flere til førstegangstjeneste enn hva Forsvaret har behov for eller råd til, eller til at Forsvaret, for å kunne absorbere innkallingsvolumet, må opprettholde virksomhet, enheter
og avdelinger som ikke lenger er relevante i forhold til Forsvarets oppgaver, slik at det
ikke lykkes å fylle førstegangstjenesten med meningsfylt innhold, kan det bidra til å
svekke oppslutningen om Forsvaret i befolkningen heller enn det motsatte.

innen høyere utdanning. Målet må være at førstegangstjenesten blir ettertraktet, at det
blir konkurranse om å få lov til å gjøre tjeneste. Det vil for det første bidra til å styrke
vernepliktens legitimitet. For det annet vil det i praksis løse utfordringen med at verneplikten ikke er kjønnsnøytral. Så lenge adgangen til å avtjene den attraktive førstegangstjenesten er lik for kvinner og menn, spiller det mindre rolle i praksis om ikke begge
kjønn er like forpliktet til å avtjene militærtjeneste. Et slikt system vil også gagne Forsvaret, ettersom sannsynligheten for at man vil få inn motiverte mannskaper av høy kvalitet vil øke i betydelig grad.

Om vernepliktens legitimitet

Statsminister Jens Stoltenberg takket de vernepliktige soldatene fra Hans
Majestet Kongens Garde
etter hjelpen med vakt og
sikkringsarbeidet etter
terror anslaget mor regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Spørsmålet om vernepliktens legitimitet i befolkningen og hva som bidrar til å styrke
eller svekke den, har vært tema så lenge vi har hatt verneplikt her i landet. Legitimiteten
har vært knyttet til hvorvidt verneplikten har vært oppfattet som rettferdig eller ikke, til
hvor stor andel av årskullene som faktisk ble innkalt til tjeneste og til hvilken andel av
årskullene, hvem, som måtte gjøre tjeneste; bare bønder og fattigfolk, eller et tverrsnitt
av befolkningen. I vår tid er vernepliktens legitimitet også blitt knyttet til spørsmålet om
kvinnelig verneplikt. Den er dertil knyttet til hvordan og til hvilke oppgaver, den vernepliktige soldaten har vært benyttet. Vil soldaten kunne bli satt inn mot egen befolkning,
vil han eller hun bare kunne bli benyttet i det direkte forsvaret av eget land, eller kan de
også bli beordret til tjeneste utenlands. Og er tjenestens innhold knyttet til opplæring
i militære ferdigheter eller blir soldaten benyttet til alt mulig annet forefallende arbeid.
Av årskull på rundt 60 000 kvinner og menn vil Forsvaret i de nærmeste årene framover
neppe ha behov for mer enn rundt 8 000. (Eikli 2007) Hvor rettferdig er en slik ordning
når så mange av deres jevnaldrende slipper unna, og hvor fornuftig er det å bruke
statens ressurser på å utdanne unge mennesker til noe de senere ikke skal brukes til?
(Sjøstedt 2007) Dersom hvem som måtte gjøre tjeneste var helt tilfeldig og uavhengig
av den vernepliktiges egne ønsker, og dersom tjenestens innhold var av en slik karakter
at den føltes meningsløs og ikke bidro til noen form for positiv utvikling, kompetanse
eller annet den vernepliktige kunne ta med seg tilbake til samfunnet, men ble oppfattet som et rent tap av tid og konkurranseevne i forhold til de andre på samme årskull
som slapp unna, ville vernepliktens legitimitet utvilsomt forvitre i løpet av relativt kort
tid. Og dersom verneplikten utelukkende ble betraktet som en belastning ville også det
faktum at det, i vårt ellers så likestilte land, bare er menn som har verneplikt mens kvinner slipper, bidra ytterligere til å svekke vernepliktens legitimitet.

INFO
Målet må være at førstegangstjenesten blir ettertraktet, at det blir konkurranse om å få lov til å gjøre
tjeneste.
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Den eneste måten å motvirke en slik utvikling på er, for det første, å sørge for at førstegangstjenestens innhold får en slik karakter at det blir ansett som meritterende å ha
gjennomført den. At tjenesten blir så fysisk og psykisk krevende at den som kan skilte
med gjennomført førstegangstjeneste på CV-en får et konkurransefortrinn i arbeidslivet
fordi det er ensbetydende med en person som er fysisk og psykisk robust, har dokumenterte lederegenskaper osv. Det innebærer at det må bli slutt på Forsvarets praksis
med å benytte vernepliktige til å rake løv, gå med posten, koke kaffe eller være sjåfør
for høyere offiserer osv. Tjenesten må utelukkende benyttes til militærfaglig utdanning
og trening. For det andre må vi tilbake til en moderne versjon av 1800-tallets belønningssystem for den som gjennomfører førstegangstjenesten. Tjenesten må bli økonomisk kompensert på samme nivå som om den vernepliktige hadde vært i arbeid i
stedet for å gjennomføre førstegangstjenesten. Dertil må den gi tilstrekkelige studiepoeng som bidrar til å øke den vernepliktiges muligheter for å konkurrere seg til plass
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Foto: Forsvarets Mediearkiv

Hva den vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste brukes til, ut over det snevre
begrepet «tjenestens innhold», har også konsekvenser for vernepliktsordningens legitimitet. Men konsekvensene blir mindre i jo større grad tjenesten er ettertraktet, blir
oppfattet som meritterende, og i praksis er frivillig. Det er først og fremst følgende
former for anvendelse av vernepliktige på førstegangstjeneste som kan bidra til å svekke, ikke bare vernepliktens, men også Forsvarets legitimitet: Bruk av vernepliktige i
skarpe operasjoner utenlands, og bruk av vernepliktige mot egen befolkning for å håndtere ordensforstyrrelser innenlands.
Bruk av vernepliktige i skarpe operasjoner utenlands er problematisk av tre grunner. For
det første fordi plikten til å utføre militærtjeneste i vårt land etter 1814, og særlig etter
1905, i henhold til den norske forsvarstradisjonen så entydig er knyttet til det direkte
forsvar av Norges territorium. (Ulriksen 2002) Å skulle være nødt til å risikere liv og lemmer i krig utenlands for en sak som ikke har direkte bæring på Norges eksistens som
stat blir, selv om det ikke er i strid med loven, oppfattet som å være i strid med forutsetningene for verneplikten. Dette momentet svekkes selvsagt i samme grad som verneplikten i praksis blir frivillig og ettertraktet, og dersom det i tillegg på innkallingstidspunktet gjøres klart at tjenesten medfører plikt til også å la seg beordre til tjeneste
utenlands. For det andre er det problematisk å benytte vernepliktige på førstegangstjeneste i tjeneste utenlands fordi de neppe, på beordringstidspunktet, vil ha hatt tid
Verneplikt - historie og fremtid 
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og anledning til å tilegne seg tilstrekkelige ferdigheter og erfaring slik at risikoen for å
komme ut for en ulykke eller for å bli såret eller drept i strid er for stor. Utrente og
umodne soldater utsetter ikke bare seg selv for fare men også medsoldatene. Det går
derfor an å hevde at det vil være umoralsk av forsvarsledelsen å beordre vernepliktige
på førstegangstjeneste til skarpe oppdrag utenlands. Det gjøres da heller ikke. Det er i
tillegg slik at den politiske belastningen ved tap av soldater i internasjonal tjeneste i
utlandet er større enn ved tap av soldater i en eksistenskamp på norsk jord. Og det er
også større politisk aksept for å sette dårlig trente og utrustede soldater inn i forsvarsstrid
i Norge, enn i operasjoner i utlandet.

INFO
Bruk av Forsvaret, herunder
vernepliktige på førstegangstjeneste, mot egen
befolkning, for eksempel for
å håndtere ordensforstyrrelser i form av større
demonstrasjoner, sivil
ulydighet osv., vil bidra til å
undergrave vernepliktsinstituttets legitimitet,
i samme grad som det kan
undergrave Forsvarets
legitimitet.

Bruk av Forsvaret, herunder vernepliktige på førstegangstjeneste, mot egen befolkning,
for eksempel for å håndtere ordensforstyrrelser i form av større demonstrasjoner, sivil
ulydighet osv., vil bidra til å undergrave vernepliktsinstituttets legitimitet, i samme grad
som det kan undergrave Forsvarets legitimitet. I utgangspunktet, etter lovens bokstav,
er dette, iht Grunnlovens § 99, tillatt, dersom demonstrasjonen ikke oppløses etter at
sivile myndigheter tre ganger har lest opp lovens forbud mot opprør. Eidsvollsmennenes siktemål med bestemmelsen var å sette statsmakten i stand til å håndtere ordensforstyrrelser i tilknytning til arbeidskonflikter og voldelig klassekamp. Etter «Menstadslaget» i 1931, for snart 80 år siden, har ikke soldater vært satt inn i denne typen konflikter.
Det har fått jurister til å drøfte hvorvidt det dermed er skapt en presedens som innskrenker adgangen til å sette inn Forsvaret mot befolkningen i større grad enn hva eidsvollsmennene så for seg. Og det har dannet seg forskjellige juridiske skoler med hensyn til
hvordan § 99 er å forstå, hvilke begrensninger i bruk av Forsvaret, f eks når det gjelder
å bistå politiet, som faktisk foreligger iht norsk lov. Nå kan det hevdes at denne problemstillingen er uavhengig av hvorvidt Forsvaret er vernepliktsbasert eller ikke. Vi vil allikevel
mene at det er mer problematisk å sette inn vernepliktige soldater på førstegangstjeneste for å effektuere et lovlig fattet vedtak av norske myndigheter om å ta Forsvaret til
hjelp for å bruke makt mot norske borgere, enn profesjonelle soldater. Og spørsmålet
om bruk av Forsvaret mot egen befolkning er blitt mer aktuelt etter den kalde krigen,
noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom Heimevernets nye rolle i innsats mot
terror på norsk jord. (Berg 2001). Vi vil derfor bruke litt plass på å drøfte det her.
Under striden om utbyggingen av Alta-vassdraget i 1979-81 vurderte regjeringen å sette
inn Forsvarets personell- eller materiellressurser for å bistå politiet i dets arbeid med å
fjerne demonstranter mot kraftutbyggingen. Forsvarsminister Thorvald Stoltenberg og
justisministrene Andreas Cappelen og Oddvar Berrefjord hadde forskjellig syn på hvordan
Grunnlovens § 99 skulle tolkes. Det endte med at Stoltenbergs syn fikk gjennomslag og
at Forsvaret stort sett kun bidro med utlån av materiell. Stoltenberg støttet seg den gang
til juristen Carsten Smith som sto for en sterkt begrensende tolkning av § 99. Dette er nå
30 år siden, og det har siden den tid skjedd en utvikling innen folkeretten som kan få
betydning for tolkningen av Grunnlovens § 99 i framtiden. Under overskriften Responsibility to protect har FN åpnet opp for såkalt humanitær intervensjon i stater for å forhindre
massive brudd på menneskerettighetene. Det moralske imperativ tilsier at trusler mot
menneskelig sikkerhet, «human security» er vel så viktig som statssikkerhet. NATOs og
EUs bruk av militær makt i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet står i denne tradisjonen.
Denne utviklingen, sammen med «krigen mot terror» etter 11. september 2001, har ført
til økt aksept for bruk av militær makt mot sivilbefolkningen. I mai 2001 trente f eks felles
innsatsstyrker fra de nordiske land og Baltikum under øvelsen «Nordic Peace» på ulike
konfrontasjonsscenarier i tilknytning til en framtidig fredsopprettende intervensjon -
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denne gang i den tenkte stat Bardustan. I øvelsesscenariet inngikk håndtering av både
demonstrerende lokalbefolkning og forsvar mot terroristangrep. I forhold til Grunnlovens
§ 99 er det i denne sammenheng interessant at norske styrker, primært Heimevernet,
som nå gis konkret trening i å hanskes med konfliktsituasjoner av typen opptøyer og
demonstrasjoner i grenselandet mellom politiarbeid og krigstjeneste, også opparbeider
kompetanse i å hanskes eventuelle, alvorlige konflikter i det norske samfunnet. Det kan
ikke utelukkes at det dermed vil kunne oppstå situasjoner hvor ubetenksomme politisjefer og militære ledere, i samarbeid med like ubetenksomme statsråder og deres
embetsverk, faller for fristelsen til å rekvirere bistand fra Forsvaret for å håndtere ulovlige
demonstrasjoner og andre former for sivil ulydighet. (Berg 2001) Et profesjonelt forsvar
av vervede vil være mer tilgjengelig for denne typen innsats enn et forsvar basert på
verneplikt.
Et eksempel på daglig og systematisk
bruk av Forsvaret mot egen befolkning
som derimot ikke har ført til svekkelse av
Forsvarets, og vernepliktens legitimitet,
men snarere det motsatte, er Kystvaktas
politimyndighet i tilknytning til arbeidet
med å forvalte kystvaktloven, på vegne
av Justisdepartementet. Oppdraget kan
omfatte f eks sanksjoner mot norske fiskefartøyer og fiskere i form av oppbringelse til havn og beslag av fangst. Kystvaktas fartøyer er i stor grad bemannet med
vernepliktige mannskaper, uten at vi har sett at noen har oppfattet det som problematisk. Forsøkene som fra enkelte hold har vært gjort på, på dette grunnlag, å reise spørsmålet om Kystvakta burde vært sivil og ikke militær, har uten unntak falt i fisk. (Børresen
et.al. 2004: 270) Og tjenesten er ettertraktet blant de vernepliktige. Årsaken til at dette
ikke er kontroversielt er antakelig at både fiskerne, fiskernes organisasjoner og fiskeriindustrien ser seg tjent med at kvoter og bestemmelser for hvordan fisket skal utføres blir
håndhevet effektivt overfor utenlandske så vel som eget lands fiskere. I tillegg kommer
at Kystvakta yter livsviktig bistand ved uhell og havari på feltet og derfor blir ansett som
en støttespiller i større grad enn som en motpart. Å organisere Kystvakta som en del av
Sjøforsvaret er dertil åpenbart nasjonaløkonomisk fornuftig. Noe annerledes fortoner
det seg imidlertid når Indre Kystvakt blir alt for nidkjær i overvåking av fredningsbestemmelser innaskjærs og alt for effektiv i beslag av ulovlig satte garn og teiner, uten at det
endrer det store bildet.
Et eksempel på bruk av Forsvaret til ikke-militære oppgaver som bidrar til å styrke Forsvarets og vernepliktens legitimitet, er det vernepliktsbaserte Heimevernets innsats til
støtte for fylkesmennene under naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker i henhold
til Heimevernlovens § 13. Det finnes i dag ingen annen organisasjon, (og vi har da verken
glemt Sivilforsvaret, Norsk folkehjelp eller Røde Kors) som like raskt og effektivt som
Heimevernet, og i samme omfang, kan bistå med personellintensive arbeidsoppgaver
som for eksempel stabling av sandsekker mot flom, bistå brannvesenet under katastrofale skogbranner eller etablere vakthold mot plyndring etter evakuering av befolkningen, for bare å ta noen eksempler. Og det finnes ikke noe Heimevern uten verneplikt.
Det går derfor an å argumentere for at vernepliktsinstituttet er et sentralt element og
en nødvendig forutsetning for katastrofeberedskapen i Norge.
Verneplikt - historie og fremtid 

Dronning Sonja og GiHV,
Kristin Lund, under dåpen
av Heimevernets nyeste
fartøy, Olav Tryggvason.
Foto: Forsvarets Mediearkiv

INFO
Et eksempel på bruk av
Forsvaret til ikke-militære
oppgaver som bidrar til å
styrke Forsvarets og vernepliktens legitimitet, er det
vernepliktsbaserte Heimevernets innsats til støtte for
fylkesmennene under
naturkatastrofer eller andre
alvorlige ulykker i henhold til
Heimevernlovens § 13.
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funksjon
I prinsippet har verneplikten i dag to funksjoner i Forsvaret. For det første
sikrer den en tilstrekkelig styrke for nasjonal suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og beredskap. For det andre sikrer den nødvendig rekruttering av befal og langtidsvervede og også til korttidsvervede og personell
på kontrakter til internasjonale operasjoner. Vi skal i det følgende se nærmere på hvor
hensiktsmessig verneplikten er i forhold til disse to hovedoppgavene og drøfte noen
utfordringer knyttet til å skulle produsere skarpe reaksjonsstyrker med utgangspunkt i
en forsvarsstruktur basert på verneplikt.

Verneplikt i forhold til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse
og beredskap
De av Forsvarets avdelinger og enheter som har suverenitetsutøvelse, myndighetsutøvelse og nasjonal beredskap som sitt hovedoppdrag er nesten uten unntak basert på
verneplikt. Det gjelder primært Kystvakta, grensevaktstyrkene på den norsk-russiske
grensen, HM Kongens garde, Luftforsvarets bakkemannskaper som er nødvendige for
å få QRA flyene i lufta og, ikke minst, Heimevernet. Marinens fartøyer baserer seg på
vernepliktige besetninger, om enn i mindre grad enn tidligere. Også Hærens styrker,
hvor to av de tre infanteribataljonene, og alle støttebataljonene, er basert på vernepliktige mannskaper på førstegangstjeneste, inngår i den nasjonale beredskap. Mer enn
halvparten av de 4000 vernepliktige som hvert år utskrives til Hæren, altså vel 2000
mannskaper, utgjør, sammen med fast ansatte befal og grenader, en nasjonal beredskapsstyrke på over 4000 personell med et bredt spekter av kapasiteter. Disse vernepliktige har minimum seks måneders utdannelse bak seg og kan løse en rekke militære og sivilrelaterte oppgaver innenfor krise-, ulykkes- og katastrofehåndtering hver
dag året rundt. (Grandhagen 2006)

INFO
De av Forsvarets avdelinger
og enheter som har suverenitetsutøvelse, myndighetsutøvelse og nasjonal
beredskap som sitt hovedoppdrag er nesten uten
unntak basert på verneplikt.

Foto: Forsvarets mediearkiv

Verneplikt i forhold til internasjonale operasjoner
Internasjonale militære operasjoner utføres i Norge kun av befal og vervet personell.
Vernepliktsinstituttet, soldater inne til førstegangstjeneste, er i dag den enkeltstående
viktigste rekrutteringskilde. For Hærens vedkommende rekrutteres i dag bare ca. halvparten av befalselevene gjennom det felles opptak direkte fra videregående skoler. Den
andre halvparten rekrutteres gjennom inntak av frivillige som allerede har påbegynt sin
førstegangstjeneste. Erfaringsmessig er det også i denne kategorien vi finner mange av
dem som ønsker langvarig tjeneste som avdelingsbefal. Rekrutteringen av vervede
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førstegangstjeneste. Hvert år skiftes omtrent en tredjedel av de vervede i Telemark
bataljon ut, slik at også denne avdelingen har et betydelig innslag av unge mannskaper
med begrenset erfaring. (Grandhagen 2006)

Norske soldater trener og
deltar på en afghansk
operasjon i Meymaneh.
Foto: Forsvarets Mediearkiv

Hæren trenger begge kategorier, både de langtidsvervede i hurtigreaksjonsstyrkene
og de korttidsvervede for å opprettholde operasjoner over tid, og det er intet motsetningsforhold mellom dem. Mange av de som rekrutteres til Telemark bataljon har sin
bakgrunn i et halvt eller ett års internasjonal tjeneste i en av de korttidsvervede bataljonene. (Grandhagen 2006)

INFO
Problemet rent sosiologisk er
at Forsvaret bør være varsom
med å etablere systemer for
bruk av den yngste ungdommen til forsvarsproduksjon i
deres mest produktive
arbeidsinnsats uten å gi en
viss mengde av garantier for
å bevare en nødvendig grad
av sikkerhet for utdanning,
pensjon og framtidig tilfredsstillende grad av livsopprettholdelse. Dette
gjelder også for avdelingsbefalet.

menige i Hæren har til nå utelukkende vært gjort fra vernepliktige som er ferdig med
12 måneders førstegangstjeneste. Dette sikrer et meget godt seleksjonsgrunnlag av
personell som har en solid militær fagutdannelse i bunnen og som har hatt god anledning til å reflektere over Forsvaret som yrkesvalg for en periode av livet. Problemet rent
sosiologisk er at Forsvaret bør være varsom med å etablere systemer for bruk av den
yngste ungdommen til forsvarsproduksjon i deres mest produktive arbeidsinnsats uten
å gi en viss mengde av garantier for å bevare en nødvendig grad av sikkerhet for utdanning, pensjon og framtidig tilfredsstillende grad av livsopprettholdelse. Dette gjelder
også for avdelingsbefalet. Likevel - gjennom denne rekrutteringen - har Forsvaret fått
tilgang på særdeles dyktige soldater til avdelinger som Telemark Bataljon. Ikke bare er
de faglig dyktige, men de er også generelt velutdannede, reflekterte og med et solid
verdigrunnlag. (Grandhagen 2006)

Forsvarets oppgaver tiltar i kompleksitet, og krever derfor en stadig mer sammensatt
organisasjon. Det innebærer blant annet at Forsvaret også har behov for den særlige
kompetanse kvinner representerer. Særlig i forhold til tjeneste utenlands trenger Forsvaret tilgang til ulike holdninger, verdier og erfaringer. Nøkkelen til suksess ute er Forsvarets samlede evne til kulturforståelse og kommunikasjon. (Sjøstedt 06) I denne sammenheng er kvinners adgang til å gjøre tjeneste i stridende avdelinger av stor betydning, og en forutsetning for å oppnå tilstrekkelig andel av kvinner i Forsvarets vervede
oppsetninger er et betydelig innslag av kvinner som avtjener førstegangstjeneste. En
annen årsak til at det er nødvendig å rekruttere kvinner er at det paradoksalt nok er
mangel på egnede mannlige vernepliktige. Selv om bare en tredel av det mannlige
årskull fullfører førstegangstjeneste, betyr ikke det at man derfor har mange å velge
mellom og ingen rekrutteringsutfordringer. Vernepliktsverket har faktisk aldri hatt større utfordringer med å få tak i tilstrekkelig kvalifisert personell. Det stilles nemlig større
psykiske og fysiske krav enn tidligere til dagens soldater. I 2006 var situasjonen den at
kun 14000-15000 av årskullet på 29000 unge menn tilfredsstilte kravene. Samtidig rekvirerte Forsvaret 10130 soldater. (Sjøstedt 2007) Årskullene stiger noe, samtidig som Forsvarets behov har fortsatt å synke og nå er nede i rundt 8000 pr. år. Fra et rent militært
synspunkt, og selv om man ser bort fra behovet for å rekruttere personell med den

Forsvarets oppgaver tiltar i
kompleksitet, og krever
derfor en stadig mer sammensatt organisasjon. Det
innebærer blant annet at
Forsvaret også har behov for
den særlige kompetanse
kvinner representerer. Særlig
i forhold til tjeneste utenlands trenger Forsvaret
tilgang til ulike holdninger,
verdier og erfaringer.
I oktober 2000 vedtok FN`s
sikkerhetsråd resolusjon
1325 om kvinner, fred og
sikkerhet. Dette understreker
betydningen av at kvinner
deltat fullt ut i Forsvaret.

Gjennom de senere årene har Hæren også rekruttert et stort antall korttidsvervede,
personell som skal gjøre tjeneste i internasjonale operasjoner i et halvt eller ett år. Disse
blir rekruttert og utdannet i avdeling, etter den såkalte 6.divisjonsmodellen. De gjennomfører sin førstegangstjeneste sammen, i tillegg til 6 måneders avdelinutdanning,
og reiser deretter ut som samlet avdeling i internasjonale operasjoner. Etter nær 18
måneders opplæring og tjeneste i Indre Troms, er det den militære forsvarsledelsens
vurdering at de i aller høyeste grad holder mål både i forhold til oppdragene de har og
i forhold til sine allierte kolleger. (Grandhagen 2006)
Hærens hurtigreaksjonsstyrker, med Telemark Bataljon som kjerne og som baserer seg
på langtidsvervet personell, fungerer også svært godt. I motsetning til avdelinger rekruttert etter 6. divisjonsmodellen er disse styrkene tilgjengelige året rundt med en varslingstid for innsats i internasjonale oppdrag på 30 dager. Soldatene i Telemark bataljon har
imidlertid nøyaktig samme bakgrunn som de korttidsvervede, nemlig 12 måneders
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En sanitetssoldat bærer en
skadet soldat inn i C-130H
Hercules flyet «Frøy» fra
335 skvadronen.
Foto: Forsvarets Mediearkiv
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særskilte kompetanse kvinner besitter, er det allikevel svært ønskelig å rekruttere flere
kvinner for rett og slett å kunne skaffe tilstrekkelig antall soldater av topp kvalitet.

INFO
Verneplikten vil fortsatt
være helt avgjørende for
Forsvaret, både som bemanningssystem og som rekrutteringsmekanisme.

På denne bakgrunn går det an å hevde at dagens vernepliktsordning, med adgang også
for kvinner til å avtjene førstegangstjeneste, er særlig tjenlig fra et militært synspunkt.
Den sikrer Forsvaret nødvendig nasjonal evne til krisehåndtering og beredskap, og den
muliggjør rekruttering blant et tverrsnitt av de beste av norsk ungdom av begge kjønn
til befalsyrket og som vervede i Forsvarets reaksjonsstyrker. Verneplikten vil fortsatt være
helt avgjørende for Forsvaret, både som bemanningssystem og som rekrutteringsmekanisme. I deler av Forsvaret vil det dessuten neppe være noe å tjene på å innføre
vervede. Det gjelder, for det første, bakkestyrker som har avgrensede oppdrag, opererer
i relativt små forband med materiell som er enkelt å betjene, uten tunge stridsvogner
eller andre krevende våpensystemer. Dette er avdelinger som ikke er mer komplisert
enn at det lar seg gjøre å lære opp mannskapene i løpet av relativt kort tid, slik at tiden
med nyttetjeneste står i et rimelig forhold til den totale tjenestetiden, typisk Heimevernet, HM Kongens garde og grensevaktstyrkene. I Sjøforsvaret gjelder det først og fremst
Kystvakta. Men også om bord i marinens fartøyer er det flere oppgaver som enkelt kan
utføres av vernepliktige på førstegangstjeneste, til tross for at de inngår i et ellers komplisert og krevende våpensystem. (Eikli 2007)
Med unntak av Heimevernet, som antakelig ikke kan opprettholdes i sin nåværende
form uten ved hjelp av verneplikt, er spørsmålet om verneplikt eller vervet personell,
fra et militært ståsted, først og fremst et hensiktsmessighetsspørsmål. Vil det la seg gjøre
å rekruttere personell til Forsvarets oppsetninger i samme antall og med samme kvalitet uten vernepliktige menn og vernevillige kvinner som rekrutteringsgrunnlag? Og vil
det la seg gjøre å opprettholde den samme, eller en tilsvarende, forsvarsstruktur innenfor de samme budsjettrammer som i dag?

Svaret på det første spørsmålet er at, med unntak av Heimevernet, så vet vi ikke. Men
mye tyder på at svaret er nei. Tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen har uttalt at,
etter hans mening, er sannsynligheten for at Forsvaret skulle greie å rekruttere et tilstrekkelig antall skikkede ved omlegging til en ren vervet ordning meget liten. Han påpeker
også at det i Norge ikke er noen tradisjon for å verve militære mannskaper direkte fra
det sivile samfunn. (Eikli 2007) I Europa har blant andre Nederland og Spania relativt
nylig (hhv 2003 og 2001) avskaffet verneplikten og i vår del av verden har Sverige nettopp fattet vedtak om det samme. I Nederland er rekrutteringsbasen allerede brukt opp
og kritiske vakanser har bidratt til å redusere antall brigader. (Heier 2007) Spanjolene
erfarte raskt at de fikk store rekrutteringsproblemer og iverksatte en storstilet rekrutteringskampanje i hele den spansktalende verden, litt på samme måte som Storbritannia som heller ikke har klart å bemanne sine væpnede styrker utelukkende basert på
rekruttering blant britene, men har hentet inn soldater fra tidligere kolonier, som for
eksempel Gurkhaene fra Nepal. Det er for tidlig å si noe om Sverige vil makte å rekruttere tilstrekkelige mannskaper til det svenske forsvaret. Men dette er en utvikling norske
myndigheter bør følge nøye. De nordiske land har ikke samme rekrutteringsgrunnlag
som de tidligere kolonimaktene Spania og Storbritannia, og for Norges vedkommende
er det uansett neppe akseptabelt å rekruttere utenlandske statsborgere til landets væpnede styrker.
Svaret på det andre spørsmålet er et entydig nei. Kostnadene for en vervet soldat tilsvaret cirka 2,7 vernepliktige. (Heier 2007) Ved overgang til et rent vervet yrkesforsvar vil,
som sagt, Heimevernet forsvinne. Deretter vil Hæren måtte bli enda mindre enn den er
i dag. I FS 07 foreslo for eksempel forsvarssjefen, blant annet av økonomiske grunner, å
redusere Hærens oppsetninger fra to vernepliktige og en vervet bataljon til to vervede
manøverbataljoner. Dette avviste regjeringen og Stortinget. Nå tyder imidlertid mye på
at Hær-ledelsen arbeider for en omkamp mot Stortingets vilje i dette spørsmålet. Uansett så vil en innføring av en helvervet bataljonsstruktur i Hæren føre til at èn av dagens
bataljoner vil måtte bli nedlagt. Kanskje også flere andre operative kapasiteter. Og mindre volum betyr mindre utholdenhet, og dermed for eksempel redusert ambisjonsnivå
når det gjelder deltakelse i internasjonale operasjoner utenlands. Et bidrag over tid med
én bataljon ute, tilsier rundt regnet en struktur på fem bataljoner hjemme, for å få til en
rotasjon som ikke sliter ut mannskapene og samtidig makter å opprettholde et tilstrekkelig øvings- og beredskapsnivå. Det gjelder særlig behovet for å opprettholde kapasitet og nødvendige ferdigheter innen de funksjoner som ikke blir benyttet i operasjonen
som pågår ute, og som derfor vil forvitre om styrkeproduksjon over tid utelukkende blir
konsentrert om dette ene oppdraget.

INFO
Uansett så vil en innføring av
en helvervet bataljonsstruktur i Hæren føre til at èn
av dagens bataljoner vil
måtte bli nedlagt. Kanskje
også flere andre operative
kapasiteter.

Diesen påpeker at det viktigste spørsmålet ikke er verneplikt eller ikke, men hvor det
optimale balansepunktet mellom antall vernepliktige og antall vervede og befal bør
ligge for å sikre bemanning av den delen av Forsvaret som er best tjent med verneplikt
og samtidig rekruttere et tilstrekkelig antall befal og vervede menige til de deler av
Forsvaret som forutsetter verving av hensyn både til kompetansekrav, beredskap og
tilgjengelighet. (Eikli 2007)
Et P-3N Orion flyr over Jan
Mayen, kystvakt farøyet W
318 Harstad i forgrunnen.
Foto: Forsvarets Mediearkiv
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Sammendr ag
og konklusjon
Norge har bare unntaksvis, siden allmenn verneplikt ble innført i 1799,
utskrevet majoriteten av hvert årskull av vernepliktige til tjeneste. Unntakene var under opprustingen på 1890-tallet og under den kalde krigen.
Dagens situasjon der bare rundt tretti prosent av de vernepliktige avtjener
førstegangstjeneste er derfor ikke et unntak, men i historisk sammenheng, tvert imot
det normale.
Historisk har verneplikten, sammen med kirken og skoleverket, blitt bevisst og systematisk brukt i nasjonsbyggingens tjeneste. Det er godt mulig at verneplikten hadde en slik
nasjonsbyggende virkning på 1800-tallet, men det er ikke grunnlag for å hevde at det
er nødvendig å opprettholde den som et redskap for nasjonsbygging i vår tid, for eksempel som et redskap for integrering i samfunnet av våre nye fremmedkulturelle landsmenn. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at verneplikten bidrar til å styrke og
beskytte demokratiet i Norge. Det er først og fremst av militærfaglige, og ikke politiske,
grunner det er viktig og nødvendig å opprettholde verneplikten, og da først og fremst
som rekrutteringsbasis til internasjonale operasjoner, befalsutdanning, suverenitetshevdelse og katastrofeberedskap.

INFO
Det er først og fremst av
militærfaglige, og ikke
politiske, grunner det er
viktig og nødvendig å opprettholde verneplikten, og
da først og fremst som
rekrutteringsbasis til
internasjonale operasjoner,
befalsutdanning, suverenitetshevdelse og katastrofeberedskap.

Foto: Forsvarets mediearkiv

Hvordan verneplikten faktisk praktiseres, hvor stor del av vernepliktsmassen som faktisk
utskrives til tjeneste, har nær sammenheng med trusselsituasjonen og dermed med
hva slags forsvar Norge skal ha. Dersom Forsvaret skal opprettholde et territorielt landforsvar, Heimevernet og Hæren, lar det seg i vårt land neppe gjøre uten ved hjelp av
verneplikt. Både Marinen og Kystvakta kan derimot bemannes med fast ansatt eller
vervet personell, bare vilkårene blir gode nok. Det samme er tilfelle for Luftforsvaret.
Men vervet personell er i snitt 2,7 ganger dyrere enn utskrevne menige på førstegangstjeneste. Konsekvensen av å gå over til en ren vervet struktur blir derfor enten å øke
budsjettrammene drastisk eller betydelig å redusere antall enheter i strukturen.
Dersom Norges væpnede styrker først og fremst skal utgjøre et bidrag til internasjonale operasjoner i regi av FN, NATO eller EU, som ledd i å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser som solidarisk medlem av det internasjonale samfunn av stater, blir
utformingen og omfanget av Forsvarets struktur ikke lenger et militærfaglig anliggende, men et rent politisk spørsmål om ambisjonsnivå, på lik linje med omfanget f eks av
u-hjelpen. Bemanningen av enheter og avdelinger som skal kunne fungere i skarpe
situasjoner som del av en internasjonal styrke må være basert på befal og vervede
soldater. Vernepliktens funksjon blir i denne sammenhengen å tjene som rekrutterings-
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Sammendrag og konklusjon

notater:

Elever ved Forvaltningslinja ved Forsvarets
tekniske befalsskole under
en logistikkøvelse på
Sessvollmoen.
Foto: Forsvarets Mediearkiv

INFO
Spørsmålet om vernepliktens
legitimitet er nært knyttet til
om den praktiseres rettferdig. Dette spørsmålet blir
særlig påtrengende i perioder
når bare noen få av de vernepliktige innkalles til tjeneste.

grunnlag for den vervede strukturen. Spørsmålet om vernepliktens framtid er i så fall
redusert til et spørsmål om det er mulig å rekruttere tilstrekkelige mannskaper til å møte
politiske myndigheters ambisjon om hvilke bidrag Norge bør kunne tilby internasjonalt.
Spørsmålet om vernepliktens legitimitet er nært knyttet til om den praktiseres rettferdig.
Dette spørsmålet blir særlig påtrengende i perioder når bare noen få av de vernepliktige innkalles til tjeneste. Tidlig på 1800-tallet ble dette problemet løst ved at de som
måtte gjøre tjeneste ble belønnet med forskjellige privilegier. Også i vår tid er dette
løsningen. Verneplikten må for det første gis et innhold slik at den blir meritterende og
derfor ettertraktet. Den som gjør tjeneste må dertil få en økonomisk kompensasjon som
er konkurransedyktig i forhold til hva ufaglærte får betalt i sin første jobb. Fullført førstegangstjeneste må dertil gi tilstrekkelig studiepoeng slik at det øker hans eller hennes
konkurranseevne i forhold til å få studieplass. Disse tiltakene må også gjelde befalsskoleelevene all den tid de gjennomfører førstegangstjenesten under denne utdanningen
og av rekrutteringshensyn.
Verneplikten står sterkt i den norske forsvarstradisjonen. Verneplikten er, som allerede
nevnt også en nødvendig forutsetning for å opprettholde Heimevernet. Og det går
derfor an å argumentere for at vernepliktsinstituttet er et sentralt element og en nødvendig forutsetning for katastrofeberedskapen i Norge. Politisk vil en avskaffelse av verneplikten i Norge være et lite egnet tiltak. Dessuten svært kostbart.
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