
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. marts 2019

Forslag
til

Lov om ændring af lov om forsvarets personel
(Opbygning af totalforsvarsstyrken og etablering af mobiliseringskompagnier)

§ 1

I lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 667
af 20. juni 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 1264 af 16.
december 2009, § 15 i lov nr. 395 af 2. maj 2016 og lov nr.
1539 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »12 måneder« til: »24 måne-
der«.

2. I § 7, 2. pkt., ændres »3 år« til: »5 år«, og »3-års-perio-
den« ændres til: »5-årsperioden«.

3. I § 7 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Pligten til at forrette tjeneste i totalforsvaret efter

stk. 1 gælder ikke for hjemsendte værnepligtige og hjem-
sendte kvinder på værnepligtslignende vilkår, som udpeges
til at indgå i mobiliseringskompagnier og har pligt til at for-
rette tjeneste heri, jf. § 8.«

4. Efter § 7 indsættes:

»§ 8. Hjemsendte værnepligtige og hjemsendte kvinder på
værnepligtslignende vilkår, som udpeges til at indgå i mobi-
liseringskompagnier, har pligt til at forrette tjeneste heri, jf.
§ 9, stk. 1. Pligten ophører, når der er forløbet 5 år fra da-
toen for hjemsendelsen fra den første samlede tjeneste, med-
mindre den pågældende er aktiveret i et mobiliseringskom-
pagni ved udløbet af 5-årsperioden. I sidstnævnte tilfælde
ophører pligten ved udløbet af aktiveringsperioden. For-
svarsministeren kan fastsætte nærmere regler om pligten til
at forrette tjeneste i mobiliseringskompagnier.«

5. I § 9, stk. 1, ændres »§ 7« til: »§§ 7 og 8«.

6. I § 9 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Militært personel, der tidligere har haft ansættelse

på Forsvarsministeriets område i mindst 1 år, har under de
forhold, der er nævnt i stk. 1, pligt til at forrette tjeneste ind-

til den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov
om social pension. Tjenesten kan ikke overstige i alt 36 må-
neder. Pligten gælder dog ikke for tidligere ansatte, som på
anden vis er forpligtet til at forrette tjeneste i forsvaret.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 9, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »Ansatte,«:
»herunder tidligere ansatte, jf. stk. 4,«.

8. I § 9 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at

personer, der er omfattet af stk. 1-4, og som varetager eller
skal varetage samfundsvigtige funktioner uden for forsvaret,
fritages for pligten til at forrette tjeneste.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, finder anvendelse for værnepligtige

og kvinder på værnepligtslignende vilkår, der påbegynder
tjenesten den 1. august 2018 eller derefter. De hidtil gælden-
de regler vil dog fortsat finde anvendelse for værnepligtige
og kvinder på værnepligtslignende vilkår, der påbegynder
tjenesten i perioden fra den 1. august 2018 til lovens ikraft-
træden, hvis den enkelte værnepligtige eller kvinde på vær-
nepligtslignende vilkår anmoder herom.

Stk. 3. § 1, nr. 6, finder anvendelse for militært personel,
der ansættes efter lovens ikrafttræden, og militært personel,
der er ansat ved lovens ikrafttræden. Militært personel, der
er ansat ved lovens ikrafttræden, vil dog efter anmodning
kunne fritages for pligten til at forrette tjeneste efter endt an-
sættelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
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Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis
de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 26. marts 2019

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Karen J. Klint
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