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Angående fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske
funksjoner
Det vises til henvendelse fra henholdsvis Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) 16. mars 2020
og NHO Logistikk 13. mars 2020. I henvendelsene bes det om fritak for militærtjeneste i
forbindelse med koronakrisen for personell innenfor de virksomhetene som NSR og NHO
Logistikk representerer.
Forsvarets bistand til sivilsamfunnet følger to spor:



Bistand fra Forsvaret til politiet, jf. instruks om Forsvarets bistand til politiet, forskrift
av 16. juni 2017 nr. 789.
Bistand fra Forsvaret til andre sivile aktører enn politiet (f. eks. til Helsedirektoratet,
kommuner, fylkeskommuner, Avinor, fylkesmenn mv.)

Forsvarsdepartementet (FD) har utstedt en instruks til Forsvaret 16. mars 2020, der noen
forhold omkring Forsvarets bistand til sivilsamfunnet presiseres. Fordi koronakrisen er av sivil
karakter, fremholdes det i instruksen blant annet at sivilsamfunnets behov for personell for å
bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor HVs personellbehov.
Instruksen er implementert i Forsvaret. Følgelig vil HV frita innkalte personer som innehar en
samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det.
NSR henviser til regjeringens liste over identifiserte kritiske samfunnsfunksjoner, jf.
https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i
_kritiske_samfunnsfunksjoner_16.03.2020.pdf. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i de
samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner (2016)
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Denne listen danner utgangspunktet for
fritak for tjeneste ifb. håndteringen av utbruddet av koronaviruset.
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En del av funksjonene på listen er allerede registrert i Forsvarets fritaksordning. Personell
som ivaretar disse funksjonene vil ikke motta innkalling hvis de er meldt inn til
fritaksordningen. Forsvaret opplyser at en rekke instanser ikke har henvendt seg til Forsvaret
for å gjøre de nødvendige registeringer, slik forskrift om verneplikt og tjeneste i Heimevernet
(vernepliktsforskriften) § 67 beskriver.
Virksomheter som har behov for å frita personell som har tjenesteplikt i Heimevernet, og som
er innkalt, bes sørge for at rett instans (den samfunnskritiske virksomheten) henvender seg
til det HV-distriktet som har stått for innkallingen, for å søke om fritak.
For å unngå at Forsvaret i tiden fremover kaller inn personer som ikke skal gjøre tjeneste i
Forsvaret ved krise og i krig, henstilles NSR og NHO om å veilede de virksomhetene de
representerer, slik at disse kan bidra til at Forsvarets register for fritaksordningen blir
oppdatert. Dette gjøres ved å oppsøke nettsiden https://forsvaret.no/fritaksordninga og laste
ned skjema for utfylling. Følg deretter oppskriften som står på nettsiden.
Det gjøres oppmerksom på at FD ikke kan foreta registeringen på vegne av virksomhetene.
FD kan heller ikke søke om fritak for personer som er innkalt. Dette er virksomhetenes eget
ansvar.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), tlf. 915
03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no.
FD ber om at NSR og NHO sørger for å distribuere dette brevet til virksomhetene de
representerer.
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