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I. Indledning.

1.1. Styringskomiteens kommissorium og sammensætning.

På baggrund af et ønske om at foretage en rationaliserings-

undersøgelse af udskrivningsvæsenets samlede organisation og ad-

ministration og i samme forbindelse at overveje en samlet revi-

sion af værnepligtslovgivningen nedsatte indenrigsministeren ved

skrivelse af 3. november 1971 en styringskomite vedrørende ratio-

nalisering af udskrivningsvæsenet•

Komiteen fik til opgave "at foretage en undersøgelse af og

fremkomme med forslag til en rationalisering af udskrivningsvæ-

senets samlede organisation og administration. Komiteen skal

endvidere undersøge spørgsmålet om, hvorvidt der - til brug for

såvel udskrivningsvæsenet som de brugende myndigheder - bør op-

rettes et centralt værnepli g tsregister, og i bekræftende fald

fremkomme med forslag herom. Komiteen skal endvidere vurdere den

økonomiske og praktiske gennemførlighed af de forslag, som de

den 4. marts 1971 cif indenrigsministeriet nedsatte udvalg (FOUSHIP-

og Regulativudvalgene) måtte fremkomme med. Endelig skal sty-

ringskomiteen forestå gennemførelsen af de beslutninger, som måt-

te blive truffet af indenrigsministeriet på grundlag af komiteens

indstillinger" .

Styringskomiteen, der har haft en skiftende sammensætning,

har ved betænkningens afgivelse følgende sammensætning:

Sessionslæge Asger Arnberg ,

Foreningen af sessions læger,

Fuldmægtig K . F . U . Christiansen,

Foreningen af tjenestemænd i udskrivningsvæsenet,

Kommandørkaptajn P.K. Hansen,

Forsvarskommandoen , V'ærnepligtssektionen ,

Kontorchef Louis Anker Heegaard , formand,

Indenrigsministeriet,

Kaptajn 3. Jelstrup,

Forsvarsministeriet,
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E3riqadechef J . C . Krieger,

Civ/ilforsvarsstyrelsen ,

Kontorchef J.U. Moos,

Administrationsdepartementet,

Udskrivningschef Aage Munkgaard,

1 . udskrivningskreds -

Styrelsen for civil værnepligt,

Direktør Henrik Nielsen,

Sekretariatet for personregistrering,

Udskrivningschef C.J. Pedersen,

7 . udskrivningskreds,

Overassistent Mogens Korsskov Pedersen,

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark.

Som sekretærer for styringskomiteen ved betænkningens afgi-

velse er udpeget fuldmægtig Mogens Bjørnbak-Hansen og fuldmægtig

Rent Klinte, indenrigsministeriet samt fuldmægtig Kjeld Olsen,

1. udskrivningskreds - Styrelsen for civil værnepligt.

1.2. T. Rak-Jensens principrapport.

lil at bistå styringskomiteen ved udførelsen af dens opgaver

engageredes konsulentfirma T. Bak-Jensen A/S. På grundlag af en

statusrapport af 7. februar 1973 indeholdende en redegørelse for

det indtil da foregåede arbejde i FOUSHIP- og Regulativudvalgene,

jfr. nedenfor under I.3., samt i styringskomiteen, blev konsulent-

firmaet bedt om at fortsætte arbejdet for komiteen i overensstem-

melse med det arbejdsprogram, som var indeholdt i en forundersø-

gelsesrapport af februar 1972. I november 1973 afgav T. Bak-Jen-

sen en principrapport vedrørende udskrivningsvæsenets systemer

og organisation.

Styringskomiteen behandlede den 21. november 1973 T. Bak-Jen-

sens principrapport. Der var principiel enighed om de væsentlig-

ste forslag i rapporten, og styringskomiteen traf beslutning om

videreførelse af arbejdet - blandt andet gennem nedsættelse af to

arbejdsgrupper - med henblik på udfærdigelse af detailplaner for

det fremtidige udskrivningsvæsens systemer og organisation.
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Det videre arbejde kom imidlertid fra august måned 15'74 til

at afvente overvejelser i indenrigsministeriet om, hvorvidt arbej-

det skulle videreferes under hensyn til dels de indvendinger, der

fremkom mod væsentlige dele af reformen, blandt andet fra Foreningen

af udskrivningschefer, dels den dengang herskende usikkerhed om

en ændring af værnepligtslovens udsættelsesregler, de Is endelig

situationen på værnepligtsområdet i det hele taget, jfr. den se-

nere regeringsbeslutning af 2o. marts 1975 om i fremtiden at fri-

tage en væsentlig del af de værnepligtige for normal værnepligts-

tjeneste og om en øget vægt på frivillig aftjening af værneplig-

ten, hvortil kom overvejelser om indførelse af en forbedre:t af-

lønning af de værnepligtige.

1.3. F0U5HIP- og Regulativudvalgene.

Allerede i slutningen af 196o'erne blev det klart, at. udvik-

lingen havde skabt et behov for en omfattende revision af inden-

rigsministeriets bedømmelsesregulativ (cirkulære nr. 172 af 22.

dece mber 1954) .

På denne baggrund nedsatte indenrigsministeren efter drøftel-

se mellem indenrigsministeriet og forsvarsministeriet den 4. marts

1971 et udvalg, der skulle fremkomme med forslag til revision af

det nævnte bedømme 1sescirkulære af 22. december 1954 indeholdende

regulativ for bedørrmelsen af de værnepl igt iges tjenstdygtighed

(Regulativudvalget) samt et udvalg med den opgave at vurdere be-

hovet for en ændring af udskrivningssystemet (FOUSHIP-udvalget).

Sammen med disse to udvalg afgav styringskomiteen i 1975 en

betænkning om sessionsbehandling , bedømmelse og udskrivning af

værnepligtige (betænkning nr. 746/1975).

1.4. Værnepligtsudvalget.

Blandt andet på baggrund af en rapport af 16. december 1972

fra styringskomiteen om, hvorledes de nuværende udsætte Isesregler

kan ændres - og den diskussion, som denne skitse til nye udsæt-

telsesregler gav anledning til nedsatte indenrigsministeren ved

skrivelse af 11. september 1975 et særligt underudvalg under vær-

nepligtsudvalget (nedsat af indenrigsministeren den 5. november

1973) med den opgave at vurdere de samfundsmæssige besparelser/
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merudgifter ved en skærpelse af den eksisterende adgang til at op-

nå udsættelse samt i lyset heraf at udarbejde forslag til udsæt-

te lsesregler , der i videst muligt omfang tilgodeser ønsket om en

mere ensartet alderssammensætning af tjenstgørende værnepligtige,

det ønskelige i at der ikke sker afbrydelse af påbegyndte studie-

forløb, samt forsvarets fremtidige behov for værnepligtige med en

særlig uddannelse.

Værnepligtsudvalget fremsatte i 1976 i sin 2. delbetænkning

forslag til nye udsættelsesregler (betænkning nr. 771/1976).
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II. Hovedtrækkene i de hidtidige reformplaner og ændrede Forud-

sætninger herfor.

De vigtigste dele af de forslag til reform, som er indeholdt

i T. Bak-Jensens principrapport (november 1973), betænkning om

sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige

(746/1975) og i værnepligtsudvalgets 2. delbetænkning vedrørende

udsættelsesregler (771/1976) jfr. ovenfor under punkterne 1.2.,

1.3., og 1.4. kan gengives således:

2.1. Bedømmelse og vedtegningssystem.

Af FOUSHIP- og Regulativudvalgene er udarbejdet et udkast

til nyt cirkulære vedrørende bedømme Isen af værnepligtiges tjenst-

dygtighed (regulativ), der skulle muliggøre en mere hensigtsmæs-

sig bedømmelse af fysiske og psykiske lidelsers indflydelse på de

værnepligtiges tjenstdygtighed, og et nyt .udkast til vedtegnings-

system med en registrering af blandt andet den værnepligtiges øn-

ske om bestemt mødested, tjenestegren eller mødetidspunkt. Der

har i foråret 1974 og i foråret 1975 været afholdt forsøg hermed.

For at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for bedømmel-

se af de værnepligtiges tjenstdygtighed blev foreslået indført

et helbredsspørgehæfte, der skal udsendes til de værnepligtige

inden mødet på sessionen, således at der bliver god tid til at

behandle de besvarede hæfter, herunder til at indhente eventuelt

fornødne yderligere oplysninger om den enkelte værnepligtige hos

sygehuse, skoler m.v., før hans tjenstdygtighed skal bedømmes.

Der har ligeledes været afholdt forsøg med helbredsspørgehæftet.

Den 5. oktober 1976 nedsatte indenrigsministeriet en arbejds-

gruppe, som havde til opgave at udarbejde et udkast til nyt regu-

lativ for bedømmelse af værnepligtiges tjenstdygtighed samt at

tage stilling til indførelse af det nævnte helbredsspørgehæfte

på grundlag af de forsøgsvise erfaringer, der er gjort med dette

hæfte på sessionen i efteråret 1976. Arbejdsgruppens grundlag var

den af FOUSHIP- og Regulativudvalgene afgivne betænkning om ses-

sionsbehandling , bedømmelse og udskrivning af værnepligtige (746/

1975) ligesom den i sit arbejde skulle tage højde for den udvik-
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ü n q inden for værnepligtsområdet, som havde fundet sted siden

betænkningens afgivelse, herunder regeringsbeslutningen af marts

19 7 5.

Arbejdsgruppen afgav i oktober 1978 indstilling, jfr. bilag

_1_, til indenrigsministeriet om at der med virkning fra 1. januar

1979 blev i kraftsat et nyt be dø mmeIse s c ir ku lære, som i alt væsent-

ligt svarer til det udkast, som er indeholdt i betænkningen fra

FOUSHIP- og Regulativudvalgene. Dog foreslog arbejdsgruppen, at

man som følge af den udvikling, der har fundet sted siden be-

tænkningens afgivelse, bevarer den eksisterende opdeling mellem

de tre vedtegninger, ubetinget tjenstdygtig, betinget tjenstdyg-

tig og tjenstudygtig.

Arbejdsgruppen anbefalede endvidere, at der som foreslået i

betænkningen indføres et helbredsspørgehæfte m.v. fra forårsses-

sionen 1979.

Ved kgi. anordning nr. 552 af 8. november 1978 om det værne-

pligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mandskabs

fordeling og ved indenrigsministeriets cirkulære nr. 2o4 af samme

dato om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værne-

pligtige er de nævnte nye regler med virkning fra 1. januar 1979

ikraftsat i overensstemmelse med arbejdsgruppens forslag, jfr.

bilag 2 og ~b_.

2.2. Sessionens sammensætning og kompetence m.v.

Betænkning om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning

af værnepligtige foreslog, at de gældende regler om sessionens

sammensætning og kompetence, jfr. værnepligtslovens §§ 7, 8 og 9

samt 12, stk. 1, nr . 2, ændres således, a_t_ kompetencen til at

fastsætte t jens t dyg tighedspr of i 1 og t jenstdygtighedsved tegn ing

og dermed tage stilling til, om den værnepligtige skal erklæres

tjenstdygtig, tjenstudygtig eller forbigås af helbredsgrunde,

henlægges til sess ions lægen • Betænkningen foreslog desuden, a_t_

det folkevalgte element udgår af sessionen, således at der ikke

fremtidig medvirker kommunalpolitikere ved den daglige sessions-

behandling, og a_t_ de resterende arbejdsopgaver for sessionen -

fastsættelse af en tjenestevedtegning, en mødesteds- og forde-

lings ved tegn ing og en spær ret ids vedtegn ing og/eller en ønske-

vedtegning - fordeles på en nærmere angiven måde mellem sessionens



- 13 -

me d lemmer .

Et mindretal af styringskomiteen tog i betænkningen afstand

fra disse forslag og foreslog, at kompetencen til at træffe afgø-

relse i t jenstdygtighedsspørgsmå 1e t henlægges til et kollegium

bestående af udskrivningschefen som formand, en officer og ses-

sionslægen som medlemmer. Kollegiet burde efter mindretallets o'p-

fattelse også fastsætte de ovenfor nævnte vedtegninger m.v.

2.3. Ankeinstans.

Betænkningen foreslår desuden, at der etableres en adgang

for de værnepligtige til at kunne påanke sessionsafgørelser til

en ankeinstans, hvor tjenstdygtighedsspørgsmå1 afgøres på læge-

ligt grundlag, og hvor øvrige spørgsmål afgøres under medvirken

af anden sagkundskab, herunder et folkevalgt medlem. Det tidli-

gere nævnte mindretal anbefalede ligeledes, at der oprettes en

klageinstans, men at afgørelsen af spørgsmål, hvori indgår en

lægelig bedømmelse:, ej heller i ankeinstansen bør træffes alene

af en læge.

2.4. Fornyet sessions bedøm me Ise.

Betænkningen foreslår, at fornyet bedømmelse af værnepligti-

ges tjenstdygtighed fremtidig kun bør tillades, såfremt den vær-

nepligtige ved lægeerklæring eller på anden måde kan san (i synlig-

gøre, at der er sket sådanne ændringer i hans tjenstdygtighed, at

han efter de til enhver tid gældende regler om fordeling af værne-

pligtige ikke vil blive indkaldt.

2.5. Organisation af udskrivningsvæsenet.

Med baggrund blandt andet i T. Bak-Jensens principrapport

har styringskomiteens arbejde tidligere været baseret på forud-

sætningen om en omfattende omorganisation af udskrivningsvæsenet.

Principrapportens forslag herom kan i store træk gengives således

Den nuværende organisation, der er baseret på 7 side ordnede

udskrivningskredse - med nogle centrale opgaver henlagt til 1.

udskrivningskreds , forsvarskommandoen, civilforsvarsstyrelsen ,
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forsvarsministeriet og indenrigsministeriet, tænkes afløst af en

mere centraliseret og forenklet organisation.

2.5.1. Den centrale organisation.

En vigtig del af den påtænkte omorganisation er etableringen

af en central styrelse (indenrigsministeriets v æ r n e p l i g t s s t y r e l s e ) ,

som skal forestå den overordnede styring af hele udskrivningsvæ-

senet. Opgaverne for denne centrale enhed vil blandt andet bestå

i en centraliseret s e s s i o n s t i l r e t t e l æ g g e l s e , tilsigelse til og

udsættelse med session, indkaldelse til aftjening af værnepligten

og udsæt t else med indkaldelse. Den centrale enhed skulle ifølge

rapporten overtage f o r s v a r s k o m m a n d o e n s , civi 1forsvarsst yre Isens

og 1. udskrivningskreds - Styrelsen for civil værnepligts a r b e j -

de med fordeling (herunder fritagelser og administration af fri-

villig værnepligt) af de værnepligtige samt indkaldelse af og ud-

sættelse til de værnepligtige. Administrationen af et centralt

udskrivningsregis tersystem indeholdende samtlige data om de vær-

nepligtige fra de modtager første orientering om værnepligtsfor-

hold til de er mødt til aftjening af værnepligten, skulle lige-

ledes foregå her.

Endelig foreslog rapporten, at en række ikke-departementa1e

opgaver fra forsvarsministeriet og indenrigsministeriet skulle

overgå til den centrale enhed, der herefter ville administrere

samtlige værnepligtige lige fra første orientering om værnepligts-

forhold indtil mødet til aftjening af værnepligten. Styrelsen tæn-

kes henlagt under indenrigsministeriets ressort.

Begrundelsen for etableringen af en central værnepligtssty-

relse var en række administrative og økonomiske gevinster, lige-

som ordningen ville rumme muligheder for en forbedret service

overfor de værnepligtige og større ensartethed i sagsbehandlingen.

2.5.2. Den lokale organisation.

De nuværende 7 udskrivningskredse forestår inden for hver

sit geografiske område tilrettelæggelsen og afholdelsen af s e s -

sioner samt sagsbehandling vedrørende de værnepligtiges møde på

session, herunder udsættelse med session. Hertil kommer opgaver

vedrørende kartoteksfør ing og anden registrering af de v æ r n e -
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pligtiges data samt sædvanlige administrative opgaver til opret-

holdelse af kredsenes kontorer.

Såfremt tankerne om etablering af den ovennævnte centrale

værnepligtsstyrelse gennemføres, vil de lokale enheders opgaver

blive stærkt reduceret .

I principrapporten blev der stillet forslag om at de nuvæ-

rende 7 udskrivningskredse (med faste og rejsende sessioner) af-

løses af 9 faste sessionssteder spredt ud over landet (excl. Born-

holm). På disse sessionssteder skulle sessionen afholdes i loka-

ler indrettet til dette formål.

2.6. Udsættelse.

2.6.1. Værnep liqtsudvalqets 2. delbetænkning.

Værnepligtsudvalget af 1973, hvori var repræsenteret samtli-

ge de ved udvalgets nedsættelse i Folketinget repræsenterede par-

tier har i sin 2. delbetænkning (maj 1976) udarbejdet en skitse,

hvis tilgrundliggende tanke var, at der som hovedregel kun skal

gives udsættelse med session og kun undtagelsesvis udsættelse med

indkaldelse. Skitsen går iøvrigt ud på følgende-:

Sessionsalderen nedsættes til 18 år, og de værnepligtige ind-

kaldes som hovedregel % til 1% år efter udløbet af det sessions-

halvår, hvor de er blevet sessionsbehandlet , det vil sige 19 til

2o års-alderen.

Der skal dog gives adgang til udsættelse med henblik på af-

slutning af studentereksamen og højere forberedelseseksamen og

normalt desuden til gennemførelse af lærlingeuddannelse eller

dertil svarende uddannelse af højst 4 års varighed.

Ifølge betænkningens forslag skal der desuden kunne gives

udsættelse med henblik på gennemførelse af bestemte uddannelser,

som forsvaret i særlig grad har behov for. De værnepligtig kan

vælge, om de vil benytte sig af den nævnte udsættelsesmu1ighed

med henblik på aftjening af værnepligten i forsvaret, eller om

de ønsker at aftjene værnepligten med det samme ved forsvaret,

civilforsvaret eller ved civilt arbejde.

Der skal herudover kun kunne gives udsættelse med session og

indkaldelse af hersyn til den værnepligtiges eller hans pårøren-

des velfærd .



- 16 -

ET n afgørende forudsætning for gennemførelse af de udsættel-

sesregler, som er foreslået af værnepligtsudvalget (1976-model-

len) , or, at der gives de værnepiigtsadminis t re rende myndigheder

adgang til oplysninger om de værnepligtiges uddannelsesforhold.

Ovenstående skitse blev af undervisningsministeriet tiltrådt

som en subsidiær løsning.

2.6.2. Undervisningsministeriets arbejdsgruppe.

Under henvisning hertil har der under undervisningsministe-

riet været nedsat en arbejdsgruppe, som har behandlet spørgsmålet

om problemerne omkring de eksisterende uddannelses reg is tre og dis-

ses mulige anvendelse i forbindelse med en gennemførelse af værne-

pligts udvalgets skitse til nye udsættelsesregler.

I en redegørelse fra arbejdsgruppen, der er optaget som bi-

lag 4 , behandles 3 forskellige løsninger for, hvordan man kan

tænke sig de værnep1 igtsadministrerende myndigheders behov for

oplysninger om de værnepligtiges uddannelsesforhold tilgodeset

i forbindelse med udsættelse.

Den første går ud på, at værnepligtsmyndighederne får adgang

til Danmarks Statistiks registre. Danmarks Statistik har imidler-

tid definitivt afslået af give adgang til sine registre, og under-

visningsministeriet vil ikke fremsætte et lovforslag, der gør det

til en pligt for Danmarks Statistik at udlevere de fornødne sta-

tistiske oplysninger om de studerende værnepligtige til værne-

pligtsmyndighederne, ligesom undervisningsministeriet heller ikke

ønsker ad lovgivningsvejen at pålægge uddannelsesinstitutionerne

at indberette det relevante materiale til værnepligtsmyndigheder-

ne .

Den anden mulighed er, at de enkelte uddannelsesinstitutioner

indsender samme oplysninger til sessions-.og forde 1ingsmyndighe-

derne, som de indsender til Danmarks Statistik. Dette kan Dan-

marks Statistik ikke acceptere og undervisningsministeriet vil i

givet fald ikke gå videre end til at henstille til de institutio-

ner, der måtte vægre sig ved at sende en kopi af oplysningerne

til sessions- og fordelingsmyndighederne om at gøre dette.

Undervisningsministeriet vil altså ej heller på dette område tage

lovgivningsinitiativ .

Som en tredie mulighed har undervisningsministeriet foreslået
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at det pålægges de værnepligtige, der har opnået udsættelse, selv

overfor udskrivningsmyndighederne at dokumentere, at de fortsat

er aktivt studerende. Såvel indenrigsministeriet som forsvarsmini-

steriet og udskrivningsvæsenets repræsentanter har i redegørelse

tilkendegivet, at en gennemførelse af forslaget om at pålægge de

værnepligtige selv at dokumentere, at de fortsat er aktivt stude-

rende, ikke vil betyde en forbedring af den nuværende ordning.

Konklusionen af arbejdsgruppens beretning er, at der - på

grund af de nævnte uopfyldte behov for oplysninger om de værne-

pligtiges uddannelsesforhold - ikke er mulighed for at gennemføre

værne pi igtsudva 1ge ts skitse til nye udsætte lsesreg ler , .og at der

ikke i arbejdsgruppen har kunnet opnås enighed om den af undervis-

ningsministeriet foreslåede løsning. Der synes derfor ikke at væ-

re grundlag for at etablere et udsættelsessystem, som er baseret

på, at der som hovedregel gives udsættelse med session.

Med hensyn til undervisningsministeriets ændrede holdning

henvises iøvrigt til bilag 4, navnlig sidste stykke.

2.7. Ændrede forudsætninger for reformen.

Som følge af det i 1973 indgåede forsvarsfor 1 ig , hvorefter

kun en del af de tjenstdygtige værnepligtige skal indkaldes til

aftjening af normal værnepligtstjeneste, opstod der et betyde-

ligt overskud af værnepligtige.

På denne baggrund traf regeringen den 2o. marts 1975 beslut-

ning om en regulering af værnepligts massen. Hovedpunkterne i be-

slutningen, som har haft vidtgående konsekvenser for hele værne-

pligtsadministrationen kan gengives således:

1) Overførelse af overskydende værnepligtige - udskrevet
før den 1* januar 1975 - til civilforsvaret uden for
civi 1forsvarskorpset og dermed fritagelse for normal
værnepligtstjeneste.

2) Løbende overførelse af herefter udskrevne overskydende
værnepligtige til civilforsvaret uden for civilforsvars-
korpset og dermed fritagelse for normal værnepligtstje-
neste .

3) En systematisering af den bestående adgang for værneplig-
tige til at ønske indkaldelse til forsvaret eller civil-
forsvaret på betingelse af, at der gives afkald på mulig-
heden for overførelse til civilforsvaret uden for civil-
forsvarsko rpset ("frivillig værnepligtstjeneste").
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4) A f s k a f f e l s e af a d g a n g e n til at blive m i d l e r t i d i g h j e m -
sendt efter mødet ved f o r s v a r e t eller c i v i l f o r s v a r e t med
h e n b l i k på o v e r f ø r e l s e til c i v i l t a r b e j d e .

Da f o r s v a r s m i n i s t e r i e t s t i l s l u t n i n g til f o r s l a g e t om o p r e t -

telse af en c e n t r a l v æ r n e p 1 i g t s s t y r e I s e , der s k u l l e v a r e t a g e o p -

g a v e r n e med f o r d e l i n g og i n d k a l d e l s e af s a m t l i g e v æ r n e p l i g t i g e ,

altid har været b e t i n g e t a f , at der opnås en for f o r s v a r e t t i l -

f r e d s s t i l l e n d e løsning på u d s æ t t e l s e s p r o b l e m a t i k k e n , blev f o r -

s v a r s m i n i s t e r i e t på b a g g r u n d af o v e n n æ v n t e u d v i k l i n g , h e r u n d e r

især v a n s k e l i g h e d e r n e ved at få g e n n e m f ø r t nye u d s æ t t e l s e s r e g l e r ,

og de d r ø f t e l s e r , dette gav a n l e d n i n g til i s t y r i n g s k o m i t e e n , af

i n d e n r i g s m i n i s t e r i e t bedt om at b e s v a r e f ø l g e n d e 3 s p ø r g s m å l :

1. En r e d e g ø r e l s e for a k t i v i t e t e r n e i f o r s v a r s k o m m a n d o e n med

h e n b l i k på r e k r u t t e r i n g af " f r i v i l l i g e v æ r n e p l i g t i g e " til brug

for en v u r d e r i n g a f , h v o r v i d t disse a k t i v i t e t e r vil kunne o v e r t a -

ges af en k o m m e n d e c e n t r a l v æ r n e p l i g t s s t y r e l s e .

2. En u d t a l e l s e om, h v o r v i d t f o r s v a r s m i n i s t e r i e t kan tilslut-

te s i g , at der i givet fald t r æ f f e s b e s l u t n i n g om, at r e k r u t t e r i n -

gen af " f r i v i l l i g e v æ r n e p l i g t i g e " f o r b l i v e r i f o r s v a r s k o m m a n d o e n ,

h v o r i m o d opgaven med h e n s y n til f o r d e l i n g og i n d k a l d e l s e af de

v æ r n e p l i g t i g e o v e r f ø r e s til e n k o m m e n d e c e n t r a l v æ r n e p l i g t s s t y -

relse .

3. En k o n k r e t i s e r i n g af f o r s v a r s m i n i s t e r i e t s b e t æ n k e l i g h e d e r

og krav i f o r b i n d e l s e med o v e r f ø r e l s e af a d m i n i s t r a t i o n e n af samt-

lige v æ r n e p l i g t i g e indtil m ø d e d a g e n fra f o r s v a r s m i n i s t e r i e t / f o r -

s v a r s k o m m a n d o e n til i n d e n r i g s m i n is t e r i e t / n y v æ r n e p l i g t s s t y r e l s e .

I s k r i v e l s e af 1 8 . januar 1 9 7 8 , der er g e n g i v e t som bilag 5 ,

b e s v a r e d e f o r s v a r s m i n i s t e r i e t denne h e n v e n d e l s e . Det f r e m g å r h e r -

a f , at f o r s v a r s m i n i s t e r i e t m e n e r , at r e k r u t t e r i n g e n af " f r i v i l l i -

ge v æ r n e p l i g t i g e " er en u a d s k i l l e l i g del af den s a m l e d e f o r d e -

l i n g s p r o c e d u r e . F o r s v a r s m i n i s t e r i e t kunne d e r f o r ikke t i l t r æ d e ,

at der i givet fald t r æ f f e s b e s l u t n i n g om at a d s k i l l e de to sæt

o p g a v e r .

Det blev e n d v i d e r e u d t a l t , at f o r s v a r s m i n i s t e r i e t s t i l s l u t -

ning til f o r s l a g e t om o p r e t t e l s e af en c e n t r a l v æ r n e p l i g t s s t y r e l -

s e , der skal v a r e t a g e o p g a v e r n e med f o r d e l i n g og i n d k a l d e l s e af

v æ r n e p l i g t i g e , f o r t s a t er b e t i n g e t a f , at der opnås en for forsva-

ret t i l f r e d s s t i l l e n d e løsning af u d s æ t t e l s e s s p ø r g s m å l e t , og h e r -

med t æ n k t e s især på et udsæt telsessystern, der i langt h ø j e r e grad

end det n u v æ r e n d e er b a s e r e t på u d s æ t t e l s e med s e s s i o n .
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Under henvisning til at et sådant udsættelsessystem kun vil

kunne administreres tilfredsstillende, hvis udskrivningsmyndig-

hederne får adgang til oplysninger i eksisterende/kommende uddan-

nelsesregistre og til at det efter afslutningen af arbejdet i den

ovenfor nævnte arbejdsgruppe under undervisningsministeriet nu

synes at stå klart, at ingen af værnepligtsmyndighederne vil kun-

ne få adgang til sådanne uddannelsesoplysninger, udtalte forsvars-

ministeriet, at man på det: foreliggende grundlag ikke kunne til-

træde, at administrationen af samtlige værnepligtige indtil møde-

dagen, blev overført fra forsvarsministeriet/forsvarskommandoen

til indenrigsministeriet/ny værnepligtsstyre Ise.

Om forsvarsministeriets redegørelse iøvrigt i forbin id else med

besvarelsen af ovennævnte spørgsmål henvises der til bilag b_.

I et notat af 2 7. juni 1978, der er gengivet som bilag 6 ,

har civilforsvarsstyreisen tilkendegivet sin holdning til spørgs-

målet om eventuel overflyt.ning af opgaver fra civilforsvarssty-

relsens værnep1igtsafde 1 ing til en kommende værnepligtsstyre Ise.

Notatet er baseret på forudsætningen om a_t_ der ikke er mulighed

for at gennemføre værnepligtsudvalgets forslag til nye udsættel-

sesregler , _§_̂  administrationen af værnepligtige til forsvaret

forbliver i forsvarskommandoen og a_t_ forsvarskommandoen fortsat

virker som fordelingsmyndighed også for civilforsvarets værne-

pligtige .

Under de nævnte forudsætninger tager civilforsvarsstyreisen

afstand fra, at opgaverne med fordeling, indkaldelse og udsættel-

se til værnepligt i ge til CF overføres fra civilforsvarsstyreisen

til værnepligtsstyreisen.

Civilforsvarss tyrelsen anbefaler i stedet, at den nuværende

opgavefordeling, som fungerer udmærket, bibeholdes, og at det som

hidtil bliver civilforsvar's s tyreisen, der - i direkte samarbejde

med for de 1ingsmyndigheden (forsvarskommandoen) - varetager samt-

lige opgaver med hensyn til fordeling og indkaldelse af værneplig-

tige til civilfors v aret.

Om de synspunkter, der iøvrigt ligger til grund for civil-

forsvarsstyrelsens holdning til det nævnte spørgsmål henvises til

bilag 6 .
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2.8. S t y r i n g s k o m i t e e n s overvejelser om det v/idere arbe.]de.

Efter at det således lå k l a r t , at forudsætningerne for den

hidtidigt påtænkte reform af u d s k r i v n i n g s v æ s e n e t , herunder om sam-

ling af ja_l_ administration af værnepligtige indtil mødedagen under

en kommende værne pi igtsst yre Ise , ikke længere var til s t e d e , jfr.

ovenfor om u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s ændrede holdning i forbindel-

se med opfyldelse af ønsket om oplysning om de værne pi ig tiges ud-

d a n n e l s e s f o r h o l d , f o r s v a r s m i n i s t e r i e t s skrivelse af 1 8 . januar

1978 og c i v i l f o r s v a r s s t y r e l s e n s notat af 2 7. juni 1 9 7 8 , var der

enighed i s t y r i n g s k o m i t e e n om, at arbejdet med udformningen af et

forslag til reform måtte have et mere begrænset s i g t e , således

som det fremgår af forslagene i det f ø l g e n d e .
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III. Styringskomiteens forslag.

3.1. Sessionens sammensætning og kompetence m. v .

Efter § 7 , stk. 2 , i lov om værnepligt, jfr. lovbekendtgø-

relse nr. 15 af 2o„ januar 197o er sessionen sammensat af:

- udskrivning s; chefen som formand

- et kommunalbestyrelsesmedlem

- en officer.

Dette kollegium har afgørelseskompetencen (fastsætte]? tjenst-

dygtigheden og tildeler på grundlag heraf den værnepligtige en

tjenstdygtighedsvecitegning samt meddeler de øvrige vedtegninger).

Til grund for tjenstdygtighedsbedømmelsen ligger en lægeun-

dersøgelse foretaget af en dertil af indenrigsministeriet be-

skikket læge (§ 7, stk. 4 ) . Lægen har imidlertid ingen selvstæn-

dig afgørelseskompetence, idet han alene afgiver en indstilling

til sessionskommissionen.

På sessionen medvirker endvidere personale fra udskrivnings-

væsenet til varetagelse af noteringsopgaver etc.

Begrundelsen for det kommunale medlemsskab af sessionen, der

har været gældende siden 184 9, har, som betænkningen angående re-

vision af værnepligtsloven fra 1952 udtrykker det, været:

(at) man ikke kan se bort fra værdien af den tryghedsfølelse,

dens tilstedeværelse kan give de sessionsmødende værnepligtige;

for de fleste købs i: æders vedkommende og på landet kommer hertil

betydningen af det personlige kendskab til de værnepligtige, som

kommunalbestyrelsesmedlemmet ofte vil have",.

Om denne begrundelse anføres det (afsnit 4, side 34) i be-

tænkning 746/1975 om sessionsbehandling, bedømmelse og udskriv-

ning af værnepligt].ge, at styringskomiteen er af den opfattelse,

at det folkevalgte element har været af væsentlig værdi for ses-

sionen, men at det blandt andet som følge af den reducerede be-

tydning, som dennes; lokalkendskab har i dag, ikke synes at være

mulighed for en rimelig placering af en kommunalpolitiker i den

daglige sessionsbehandling. Styringskomiteen foreslog derfor, at

der i fremtiden ikke medvirker kommunalpolitikere ved sessions-
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behandlingen.

I samme betænkning er et flertal af styringskomiteen og FOU-

SHIP- og Regulat ivudvalgene gået ind for, at kompetencen til at

fastsætte tjenstdygtighedsvedtegning henlægges til sessionslægen.

Dette forslag blev begrundet med, at sessionslægens indstilling i

langt de fleste tilfalde allerede i dag følges af sessionen, idet

denne i alt væsentligt er baseret på lægelige vurderinger og

skøn .

Det er af flertallet fremhævet, at den foreslåede kompeten-

ceændring må ses i snæver sammenhæng med komiteens samtidige for-

slag om etablering af en klageadgang, idet den sikkerhed, der

ligger i, at sessionsafgørelserne i dag træffes af et kollegium

blandt andet bestående af et folkevalgt medlem, efter flertallets

opfattelse er mindre påkrævet, når sådanne afgørelser kan påkla-

ges.

Et mindretal fandt, at kompetencen til at træffe afgørelse

i tjens t dyg tighedsspørgsmål burde henlægges til et kollegium, be-

stående af udskrivningschefen som formand, sessionsofficeren og

sessionslægen. Mindretallet anså det for lidet betryggende såvel

for de værnepligtige som for forsvaret m.v., at hele kompetencen

til at. bedømme de værnepligtiges tjenstdygtighed overlades til et

enkelt menneske, blandt andet fordi der ved vurderingen af

tjenstdygtigheden.ikke alene indgår lægelige forhold, men også

hensyn af social og menneskelig karakter, særlige hensyn overfor

forsvaret m.v. Mindretallet fandt, at den øgede sikkerhed, som

ligger i, at sessionsafgør eiserne træffes af et kollegium, ikke

er mindre påkrævet i en situation, hvor der etableres en anke-

adgang .

Mindretallet advarede på denne baggrund imod den af flertal-

let foreslåede kompetencefordeling.

Som der senere vil blive redegjort for, er de forudsætnin-

ger, som et flertal i styringskomiteen hidtil har bygget på nu

ændret, hvorfor komiteen har fundet det nødvendigt at tage

spørgsmålet om kompetencefordelingen på sessionen op til fornyet

overvejelse. Det har hidtil stået fast, at afgørende for, om

t jenstdygtighedsspørgsmålet i det fremtidige system bør træffes

af sessionen som et kollegialt organ, må være, om retssikkerheds-

kravene til sessionsbehandlingen tilsiger, at kompetencen til at

afgøre tjenstdygtighedsspørgsmål fortsat skal tilkomme flere per-
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söner, eller om del: på anden måde kan sikres, at det for (den vær-

nepligtige meget vessentlige tjenstdygtighedsspørgsmål behandles

under forhold, der frembyder tilsvarende sikkerhed for afgørel-

sens rigtighed. En ordning, hvorefter sessionslægen har enekompe-

tencen til at afgøre tjenstdygtighedsspørgsmålet, må ud fra rets-

sikkerhedsbetragtninger forudsætte, at sessionslægens afgørelser

kan indbringes for en ankeinstans. Som der nedenfor vil blive re

degjort for, har det vist sig yderst vanskeligt at etablere en

ankeadgang, hvorfor forudsætningen for sessionslægens enekompe-

tence ikke længere synes at være tilstede.

Styringskomiteen mener herefter ikke at kunne fastholde for-

slaget om at give sessionslægen enekompetence til at afgøre

tjenstdygtighedsspørgsmålet.

3.2. Fornyet sessionsbedømmelse og spørgsmålet om ankeadgang

I betænkning nr. 746/1975 om sessionsbehandling, bedømmelse

og udskrivning af værnepligtige (afsnit 5, side 34) hedder det

blandt andet:

"Ifølge § 8 i værnepligtsloven er sessionernes afgørelser

om de værnepligtiges tjenstdygtighed endelige, og de kan således

ikke indbringes for anden myndighed, men kun prøves af en sessi-

on påny, jfr. værnepligtslovens § 12. Ordningen kan i et vist

omfang synes rimelig, når man tager i betragtning, at afgørelser-

ne træffes af et kollegium, "sessionen", hvori også folkevalgte

har sæde. Allerede i dag kan det dog forekomme beklageligt kun at

kunne henvise værnspligtige til fornyet sessionsbehandling af det

organ, de føler sig uretfærdigt behandlet af. Ønsket om etable-

ring af en klageadgang synes yderligere velbegrundet i det af

styringskomiteens flertal foreslåede sessionssystem, hvor kompe-

tencen til at afgøre tjenstdygtighedsspørgsmål samt til at fast-

sætte vedtegninger m.v. henlægges til enkeltpersoner. Det må en-

delig fremhæves, at de værnepligtige meniges talsmænd har anset

det for betydningsfuldt, at der etableres en klageadgang.

På denne baggrund foreslår styringskomiteen, at der etable-

res en adgang for de værnepligtige til at kunne påanke sessions-

afgørelser til en ankeinstans, hvor tjenstdygtighedsspørgsmål

afgøres på lægeligt grundlag, og hvor øvrige spørgsmål afgøres

under medvirken af anden sagkundskab, herunder et folkevalgt ele-
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ment. Den nærmere udformning af en sådan ankeinstans og dens ind-

pasning i udskrivningsvæsenets fremtidige struktur bør ske som

led i den fremtidige organisationsopbygning.

Selv om et mindretal ikke kan tiltræde flertallets forslag

til kompetencefordel ing, kan også mindretallet anbefale, at der

oprettes en klageinstans. I konsekvens af sit forslag om, at s e s -

sionsafgøreisen bør træffes af et kollegium (udskrivningschef,

officer og læge), mener mindretallet, at afgørelsen af spørgsmål,

hvori indgår en lægelig bedømmelse,ej heller i ankeinstansen bør

træffes alene af en læge."

Det hedder videre i betænkning nr. 746/1975 (afsnit 6 , side

35):

"Ifølge § 12 i den gældende værnepligtslov har værnepligti-

ge, der er af den opfattelse, at en dem tid Ligere meddelt t jenst-

dyg t ighedsbedømme 1 se bør ændres, ret til påny at fremstille sig

for sessionen til bedømmelse. Dette fortolkes i praksis således,

at den værnepligtige end ikke behøver at tilvejebringe nogen form

for dokumentation for sin formodning.

Såfremt der som foreslået etableres en adgang til at

påklage sessionsafgørelser, synes behovet for, at det tillades de

værnepligtige påny at møde på session, at blive reduceret. Endvi-

dere vil resultatet af sessionsbehandlingen, såfremt de af sty-

ringskomiteen stillede forslag om ændring af udsættelsesreglerne

gennemføres, være langt mere aktuelt på mødedagen ved

forsvaret, idet det er tanken at reducere afstanden mellem ses-

sionsbehandling og mødet til aftjening af værnepligt.

Styringskomiteen foreslår derfor, at fornyet bedømmelse af

en værneplig tigs tjenstdygtighed fremtidigt kun bør tillades, så-

fremt den værnepligtige ved lægeerklæring eller på anden måde kan

sandsynliggøre, at der er sket sådanne ændringer i hans tjenst-

dygtighed, at han efter de til enhver tid gældende regler om for-

deling af værnepligtige ikke vil blive indkaldt. Lægeerklæringer

af denne art vil kunne behandles administrativt,uden at den vær-

nepligtige behøver at møde på sessionen påny.

Såfremt den værnepligtige ikke kan sandsynliggøre en forrin-

gelse af sin tjenstdygtighed som nævnt, bør han henvises til at
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få sin tjenstdygtighed bedømt efter mødet til aftjening af værne-

pligt. Det må i denne forbindelse nævnes, at det af FOUSHIP-ud-

valget foreslåede sessionssystem ikke rummer mulighed for ud-

skrivning til garnisonstropperne, men at overflytning til skåne-

tjeneste vil kunne ske efter mødet.

Styringskomiteen er endelig af den opfattelse, at selv i

tilfælde, hvor der hengår længere tid end normalt mellem sessi-

onsbehandling og mødet til aftjening af værnepligt, f.eks. fordi

der meddeles den værnepligtige udsættelse med aftjening af værne-

pligt, bør fornyet bedømmelse kun tillades, såfremt den værne-

pligtige sandsynliggør ændringer i sin tjenstdygtighed som omtalt

ovenfor. Andre ændringer i tjenstdygtighedsbedømmelsen vil kunne

ske i forbindelse med ovennævnte lægeeftersyn".

I den gældende værnepligtslovgivning er der som nævnt en fri

adgang for de værnepligtige til at begære sig fremstillet for en

ny session. Som et korrelat hertil findes der ingen mulig hi ed for

at indbringe sessicnens afgørelser af tjenstdygtighedsspørgsmål

for anden administrativ myndighed.

Den gældende ordning er begrundet i det forhold, at såvel

forsvaret/civilforsvaret som de værnepligtige er interesserede i,

at de værnepligtige på en smidig og hurtig måde - helt frem til

mødedagen - uden restriktioner skal kunne begære deres tjenstdyg-

tighedsvedtegning undergivet en fornyet prøvelse, idet man i mod-

sat fald må kunne forudse en stigning i antallet af efterkassa-

tioner af værnepligtige, der imellem sessionstidspunktet og møde-

tidspunktet ville være fundet tjenstudygtige.

Styringskomite;en finder, at såfremt der opstilles regler,

der gør det sværere: at komme til en fornyet sessionsbedømmelse

samtidig med, at der gennemføres en betingelsesløs adgang til at

påklage sessionens afgørelser, må det alt andet lige medføre et

stort antal ankesager og dermed brug af ressourcer til at be-

handle disse ankesager.

Til illustration af de komplicerede problemer, der vil melde

sig, såfremt der etableres en ankeadgang, kan der peges på føl-

gende hændelsesforløb:

En værnepligtig kommer på session på et tidspunkt, hvor han

er 18 - 19 år. Han får en tjenstdygtighedsvedtegning, som han i k -
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ke er tilfreds med, og som han derfor anker. Afgørelsen i ankein-

stansen opretholder 1. instansafgørelsen.

Han påbegynder herefter en længerevarende uddannelse og op-

når successivt udsættelse med sin indkaldelse, indtil han 5 - 6

år efter sessions tidspunkte t har afsluttet sin uddannelse. På

dette tidspunkt ønsker han sin tjenstdygtighedsbedømmelse vurde-

ret påny .

Det forhold, at han er sessionsbehandlet een gang, og at an-

keinstansen har stadfæstet sessionens afgørelse, bør ikke betyde,

at han vil være afskåret fra en ny sessionsbehandling, idet såvel

hensynet til forsvaret, jfr. ovenfor, som det lange tidsrum, der

er gået siden 1. sessionsbehandling, taler for at lade ham komme

på en ny session.

Herefter rejser spørgsmålet sig, hvorvidt han bør kunne anke

den tjenstdygtighedsvedtegning, der måtte blive resultatet af en

ny sessionsbehandling (det forudsættes i dette eksempel, at ses-

sionen opretholder sin tidligere tjenstdygtighedsbedømmelse). Af

samme grund som nævnt ovenfor bør man formentlig tillade ham at

anke .

Idet det i eksemplet lægges til grund, at ankeinstansen op-

retholder sessionens nye tjenstdygtighedsbedømmelse , kan man rej-

se det spørgsmål, om ikke den første anke var "overflødig".

Den værnepligtige har i dette eksempel så vidt ses ikke no-

gen anerkendelsesværdig interesse i på førstnævnte tidspunkt at

kunne anke sessionens afgørelse. Noget andet er, at der fra hans

synspunkt selvfølgelig er en interesse i at kunne anke, idet an-

ken kunne falde ud til hans fordel (kassation), hvorved han ville

få en endelig afklaring af sine værnepligtsforhold.

På den anden side kan det hævdes, at kun de værnepligtige,

der erklæres tjenstudygtige på sessionen, kommer til endelig af-

klaring af deres værnepligtsforhold. De udskrevne (hvortil den

nævnte værnepligtige forudsættes at høre) får først klarhed over

deres værnepligtsforhold, enten når en tilmelding til "frivillig

værnepligt" akcepteres, eller når fordelingen er foretaget, og de

pågældende har modtaget enten underretning om, at de ikke vil

blive indkaldt til værnepligtstjeneste eller har modtaget indkal-

delsesordre. Først på dette tidspunkt kan det så vidt ses med fø-

je hævdes, at den værnepligtiges interesse i at kunne anke er

blevet anerkendelsesværdig.
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Eksemplet pege:: derfor i retning af at begrænse adgangen til

at anke til de tilfælde, hvor de værnepligtige har modtaget deres

indkaldelsesordre.

Ved lov nr. 28 9 af lo„ juni 1976 om ændring af lov om værne-

pligtiges anvendelss til civilt arbejde, jfr. nu § 2, stk. 1, i

lovbekendtgørelse nr. 473 af 2o. september 1976, blev det lovfæ-

stet, at ansøgninger om overførelse til civilt arbejde skal være

indsendt inden 4 uger efter indkaldelsesordrens modtagelse.

I bemærkningerne til bestemmelsen er der peget på, at for-

svarets/civilforsvarets værnepligtige på et tidspunkt, der ligger

1 - 1h år før deres møde ved forsvaret/civilforsvarskorpset, sø-

ges fordelt således, at de enkelte tjenestesteders behov for vær-

nepligtige med forskellige uddannelser og forskellige egenskaber

så vidt muligt opfyldes. Sker der efter fordelingstidspunktet af-

gang af værnepligtige på grund af overførelse til civilt arbejde,

søger fordelingsmyndighederne - for så vidt dette kan ske med et

rimeligt indkaldelsesvarsel - at supplere op med værnepligtige af

beslægtet kvalitet. I det omfang dette ikke er muligt, sker der

en ødelæggelse i kvalitativ henseende af de halvårlige for delin-

ger til forsvaret/civilforsvarskorpset.

Samme hensyn gør sig for så vidt gældende, såfremt de værne-

pligtige skulle kunne anke en sessionsbedømmelse helt frem til

mødedagen, hvorfor der vil være god mening i at bestemme, at hvis

denne adgang til anke ikke er brugt, inden forløbet af en vis

frist, f.eks. 4 uger fra modtagelsen af indkaldelsesordren, bør

ankeadgangen bortfalde, og den værnepligtige har da alene mulig-

hed for at benytte adgangen til fornyet sessionsbehandling.

Det ovenfor udviklede må - såfremt der skal etableres en an-

keadgang - efter styringskomiteens opfattelse medføre, at det op-

stilles som en (første) betingelse for at kunne anke, at dette

sker inden 4 uger fra modtagelsen af indkaldelsesordren. Efter

dette tidspunkt bortfalder ankeadgangen og den værnepligtige har

alene muligheden for at benytte adgangen til fornyet sessionsbe-

handling.

I denne forbindelse melder sig også problemet om, på hvilket

grundlag ankeinstansen vil kunne afgøre ankesagerne. Der er så

vidt ses to muligheder:

a) Ankeinstansen afgør anken på det grundlag, der fore-
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lå for sessionen, samt den værnepligtiges ambringen-

der, over hvilke sessionen forudsættes hørt.

b) Ankeinstansen afgør anken på grundlag af en ny ses-

sionsbedømmelse, samt den værnepligtiges anbringen-

der. Den fornyede sessionsbedømmelse forudsættes at

ske i forbindelse med, at den værnepligtige anker.

I det omfang den første betingelse for at kunne anke godta-,

ges (inden 4 uger fra indkaldelsesordrens modtagelse) følger så

vidt ses, at den under b) nævnte mulighed bør vælges, idet den

første betingelse betyder, at der typisk vil være gået et stykke

tid fra sessionsbehandlingen og til det tidspunkt, hvor den vær-

nepligtige har en retlig interesse i at kunne anke. Dette bety-

der videre - såfremt mulighed a) vælges - at ankeinstansen base-

rer sin afgørelse på et forældet og ufuldstændigt grundlag.

Vælges derimod mulighed b), undgås det uheldige og tillids-

nedbrydende i, at en ankeinstans i "alt for mange" tilfælde un-

derkender sessionens afgørelser, allerede fordi det for ankein-

stansen foreliggende materiale afviger fra det, der oprindeligt

forelå for sessionen. Disse betragtninger fører så vidt ses til,

at der yderligere opstilles som en (anden) betingelse for over-

hovedet at kunne anke, at vedkommende personligt fremstiller sig

til fornyet sessionsbedømmelse, således at sessionen får lejlig-

hed til at berigtige muligt begåede fejl.

Det kan formodes, at etablering af en betingelsesløs a n k e a d •

gang af sessionens tjenstdygtighedsbedømmelse vil medføre et væ-

sentligt antal ankesager og dermed behov for opbygning af en an-

keinstans og ansættelse af yderligere personale (ankelæge m.v.)

samt bevirke, at der opstår uantageligt store huller i indkaldel-

sesholdene til forsvaret/civilforsvaret. En eventuel ankeadgang

bør derfor være betinget af 1) at anken iværksættes inden 4 uger

fra modtagelsen af indkaldelsesordren og 2) at den værnepligtige

i forbindelse med iværksættelse af anken personligt fremstiller

sig til fornyet sessionsbehandling.

Af habilitetsgrunde må man formentlig kræve, at en eventuel

ankelæge ikke selv virker som sessionslæge. Dette vil imidlertid

kunne medføre, at ankelægen ikke har mulighed for at vedligehol-

de/tilegne sig den viden og ekspertise, som sessionslægerne ty-

pisk vil have.

Blandt andet af denne grund må det antages at være yderst
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vanskeligt dels at finde en tilstrækkelig kvalificeret ankelæge,

der ikke er inhabil, dels at tilvejebringe tilstrækkelig beskæf-

tigelse for en sådan.

Sammenfattende må styringskomiteen fastslå, at der knytter

sig meget betydelige vanskeligheder til etableringen af en anke-

ordning for sessionernes afgørelse af tjenstdygtighedsspørgsmå^

let. Den afgørende komplikation for tilrettelæggelsen af en hen-

sigtsmæssig ankeordning er ikke mindst det meget væsentlige hen-

syn, som må tages såvel over for de værnepligtige som over for

forsvaret/civilforsvaret, til at reducere antallet af efterkassa-

tioner til et minimum. Efter at det har vist sig umuligt i øje-

blikket at gennemføre en reform af udsættelsesreglerne base:ret på

udsættelse med session, må det fastslås, at behovet for, at. de

værnepligtige har er nem adgang til at få genvurderet/nyvurderet

deres tjenstdygtighed i den ofte lange periode, der vil kunne væ-

re tale om mellem sessionen og mødedagen, fortsat vil være stor.

Denne - i forhold til styringskomiteens tidligere overveje].ser

ændrede - forudsætning før det nærliggende at antage, at de nævn-

te vanskeligheder/svagheder ved- en ankeordning under alle omstæn-

digheder vil være så betydelige, at de retssikkerhedsmæssige be-

tragtninger, der ligger bag forslaget herom, vil kunne tilgode-

ses på en mere hensigtsmæssig måde ved at fastholde den hidtidige

kollegiale sessionsbedømmelse i kombination med den hidtidige

frie adgang til fornyet sessionsbehandling.

I betænkning nr. 746/1975 har såvel komiteens flertal som

dens mindretal fremhævet den retlige sikkerhed, der ligger i, at

sessionsafgørelserne træffes af et kollegium, og det er påpeget,

at flertallets forslag om at gøre sessionslægen enekompetent i

tjenstdygtighedsspørgsmålets afgørelse, må ses i snæver sammen-

hæng med forslaget om etablering af en ankeadgang. Da styrings-

komiteen finder, at de ovennævnte vanskeligheder ved etablering

af en tilfredsstillende ankeordning er så betydelige, at det op-

rindelige forslag efter komiteens opfattelse må opgives, fører

dette til, at man for at bevare en tilstrækkelig retssikkerhed

for bedømmelsen må bibeholde sessionen som et kollegium, dog så-

ledes, at sessionslæqen optages som medlem af kollegiet.

Sessionslægens medlemsskab af sessionen vil ikke blive ople-

vet som nogen væsentlig ændring i forhold til gældende praksis,

idet lægen allerede i dag gennem sin vurdering af tjenstdygtig-
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hedsspørgsmålet har en afgørende indflydelse på sessionernes af-

gørelse. Efter at afgørelsen af tjenstdygtighedsspørgsmålet ef-

terhånden er blevet det helt centrale ved sessionsbehandlingen,

er det en ganske naturlig og selvfølgelig ting at gøre sessions-

lægen til medlem af sessionskommissionen. Da sessionslægen ofte

ikke vil være tilstede i det lokale, hvor sessions kollegiet be-

finder sig, må det i givet fald påhvile udskrivningschefen at

tilkalde sessionslægen for, at en samlet rådslagning kan finde

sted. For det tilfælde, at stemmerne i kollegiet står lige i

tjenstdygtighedsspørgsmålet, har komiteen fundet det rigtigst at

lade sessionslægens stemme være udslaggivende, da denne må for-

modes at have den største ekspertise på området.

Ovenfor er det anført, at det har været overvejet at afskaf-

fe kommunalpolitikernes medvirken i sessionsbehandlingen. Set i

den nu foreliggende sammenhæng (kollegiebehandling - manglende

adgang til anke) forekommer det forhold, at sessionen indeholder

det lægmandselement, som en lokalpolitiker repræsenterer, at være

en yderligere garanti såvel for den værnepligtige som for kommis-

sionens medlemmer for, at der træffes rigtige og for den værne-

pligtige forståelige afgørelser, således at det fortsat må anses

for ønskeligt i det kommende system at lade sessionens afgørelser

af tjenstdygtighedsspørgsmålet være endelige.

Alt i alt forekommer det styringskomiteen, at der ved den

foreslåede sammensætning af sessionskollegiet på den ene side er

opretholdt de fornødne retssikkerhedsgarantier for rigtige og

saglige afgørelser samtidig med, at hensynet til forsvarets og

civilforsvarets interesse i at reducere antallet af efterkassa-

tioner mest muligt på den anden side er tilgodeset.

Sammensættes sessionskommissionen som her foreslået, er en

væsentlig begrundelse for at etablere en ankeadgang, hvortil der

ville være knyttet de foran påviste vanskeligheder og ulemper,

efter styringskomiteens opfattelse bortfaldet.

En konsekvens af opgivelsen af ankeordningen må være en be-

varelse af adgangen for ikke tjenstgørende værnepligtige at begæ-

re sig fornyet sessionsbedømt, idet der under alle omstændigheder

er et behov for, at sådanne værnepligtige kan bede sessionen fo-

retage en nyvurdering af tjenstdygtighedsspørgsmålet, enten som

følge af den værnepligtiges utilfredshed med den første bedømmel-

se eller som følge af nye anbringender om lidelser/svagheder.
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Som nævnt ovenfor foreslog styringskomiteen i betænkning nr.

746/1975, at fornyet sessionsbedømmelse i fremtiden kun skulle

tillades, såfremt den værnepligtige kan sandsynliggøre, at der er

sket sådanne ændringer i hans tjenstdygtighed, at han efter de

til enhver tid gældende regler om fordeling af værnepligtige ikke

vil blive indkaldt.

Som forudsætning for dette forslag blev nævnt, at etablering

af en ankeordning ville reducere behovet for, at det tillades de

værnepligtige påny at møde på session. Ligeledes blev der i denne

forbindelse peget på forventningen om nye udsættelsesregler base-

ret på udsættelser med session.

Ingen af disse forudsætninger er som nævnt nu længere til

stede. Hertil kommer, at de seneste års erfaringer ikke tyder på,

at der er nævneværdige ulemper forbundet med den hidtidige frie

adgang til fornyet sessionsbehandling. Tværtimod kan det hævdes,

at de forbedrede muligheder for at imødegå ulemperne ved afgang

inden mødedagen sammen med en øget interesse i såvel hos de vær-

nepligtige som hos forsvaret/civilforsvaret såvidt muligt at und-

gå efterkassationer, gør det ønskeligt at bevare den frie adgang

til fornyet sessionsbehandling.

3.3. Ændring i sessionens saglige og personelle kompetence.

Efter gældende ret omfatter sessionens saglige kompetence

blandt andet - jfr. værnepligtslovens § 8, stk. 2, litra s.) -

c), - afgørelsen af følgende spørgsmål:

- om en person er værnepligten undergivet,

- om en person i henhold til § 11, jfr. §§ 36 - 37 er for-

pligtet til at fremstille sig til bedømmelse for session

eller for er udskrivningschef,

- om en person af grunde, der ikke vedrører tjenstdygtighe-

den og ikke vedrører udelukkelse på grund af straf, jfr.

værnepligtslovens § 3 har krav på, at værnepligten for ham

bortfalder.

Disse tre sagstyper er så vidt ses udelukkende af retlig ka-

rakter i modsætning til de mere skønsprægede afgørelser af

tjenstdygtighedsspørgsmålet og spørgsmålet om udelukkelse fra

tjeneste i forsvaret på grund af straf.

Dette forhold synes at tale for, at sådanne afgørelser af
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ikke skønsmæssig karakter henlægges til værnepligtsstyrelsen for

derved at sikre en ensartet behandling, jfr. senere.

Styringskomiteen foreslår derfor, at afgørelsen af disse ty-

per sagen henlægges til uærnepligtsstyrelsen.

Når kompetencen henlægges til værnepligtsstyrelsen, følger

det af de almindelige regler om rekurs af administrative afgørel-

ser, at værnepligtsstyrelsens afgørelser kan indbringes for in-

denrigsministeriet og derefter til domstolene. I lyset heraf bør

reglerne i værnepligtslovens § 9, stk. 1 og 2, formentlig ophæ-

ves.

Efter gældende ret er der ikke fastsat detaljerede regler

for det indbyrdes forhold mellem sessionens medlemmer (den perso-

nelle kompetence), men det følger af § 7, stk. 2, nr. 1, at ud-

skrivningschefen er formand for kollegiet og derfor leder og til-

rettelægger sessionens arbejde. Efter gældende ret består kolle-

giet af et ulige antal medlemmer, hvorfor stemmelighed ikke kan

forekomme. Ovenfor er det foreslået at gøre sessionslægen til

medlem af sessionskollegiet, hvorved dette får et lige antal med-

lemmer. Med en sådan sammensætning kan der opstå situationer,

hvor kollegiet deler sig, således at der er lige mange stemmer for

og imod en afgørelse. For at tage højde for en sådan situation må

formanden for sessionskollegiet have den udslaggivende stemme,

bortset fra de formentlig ikke særligt hyppigt forekommende til-

fælde, hvor der er stemmelighed ved afgørelse af spørgsmålet om

en værnepligtigs tjenstdygtighed. I en sådan situation bør lægens

stemme være udslaggivende, idet der her er tale om en skønspræget

afgørelse, der navnlig er af lægelig karakter.

Med hensyn til de enkelte sessionsmedlemmers funktioner hen-

vises til indenrigsministeriets cirkulære nr. 2o5 af 8. november

1978 om forretningsgangen på sessionerne. Dette cirkulære er op-

taget som bilag 7. Styringskomiteen forudsætter, at dette cirku-

lære revideres under hensyn til den her foreslåede udvidelse af

sessionskommissionen.

3.4. Organisation af udskrivningsvæsenet.

3.4.1. Det nuværende udskrivningsvæsen.

Som nævnt ovenfor under pkt. 2.5., er det nuværende udskriv-
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nincsvæsen baseret på 7 - i princippet - sideordnede udskriv-

ningskredse, jfr. værnepligtslovens § 6 sammenholdt med inden-

rigsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 15. april 197o. Sjæl-

land er inddelt i 2 kredse (1. og 2 . udskrivningskreds), Fyn o g

Bornholm udgør hver 1 kreds (henholdsvis 3 . og fi. udskrivnings-

kreds) , medens Jylland er inddelt i 3 kredse (4. , 5. og 7 ud-

skrivningskreds) .

Hver kreds ledes af en udskrivningschef (hvis funktioner som

formand for sessionskommissionen kort er omtalt: ovenfor under

pkt. 3.1. og 3.3.). For tiden er chefstillingen i 2. kreds besat

ved konstitution, medens chefen for 7. kreds for tiden tillige

fungerer som chef for 3. kreds.

For 6. kreds1 vedkommende fungerer kommandanten på Bornholm

som udskrivningschef.

Udskrivningsvæsenet er underlagt indenrigsministeriet, der

således er rekursmyndighed for de af kredsene trufne administra-

tive afgørelser, ligesom ministeriet varetager koordinerende sty-

relsesfunktioner for det samlede udskrivningsvæsen (herunder

ikke-departementa1e opgaver som f.eks. personaleadministration,

mødetilrettelæggelse og efteruddannelse).

For 1. udskriviingskreds gælder det særlige, at visse fæl-

lesfunktioner for det samlede udskrivningsvæsen er henlagt her-

til, jfr. senere, ligesom kredsen er styrelse for administratio-

nen af den civile værnepligt samt beskæftiger personale, der va-

retager værnepligts nævnets sekretariatsfunktioner.

3.4.1.1. Stedlig kompetence.

Hver udskrivningskreds varetager sessionsafholdelsen og de

dermed forbundne administrative opgaver indenfor de fastlagte

kredsgrænser.

Kredsgrænserne følger altovervejende de amtskommunale græn-

ser, kun er grænsen mellem 5. og 7. kreds trukket midt igennem

Ringkøbing amtskommune, således at amtskommunens 11 nordlige kom-

muner horer til 5. kreds, medens de resterende 7 kommuner hører

til 7. kreds. løvrit]t omfatter 1 . kreds København og Frederiks-

berg kommuner, samt Københavns og Frederiksborg amtskommuner. 2.

kreds omfatter Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amtskommu-

ner. 3 . kreds omfatter Fyns amtskommune. 4. kreds omfatter Vejle
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og Århus amtskommuner. 5. kreds omfatter en del af Ringkøbing

amtskommene samt Viborg og Nordjyllands amtskommuner. 6. kreds

omfatter Bornholms amtskommune,og 7. kreds omfatter, foruden den

resterende del af Ringkøbing amtskommune, Ribe og Sønderjyllands

amtskommuner.

Den i værnepligtslovens § 6 indeholdte bemyndigelse for in-

denrigsministeren til generelt at fastsætte antal og grænser for

udskrivningskredsene indebærer, at indenrigsministeren har hjem-

mel til at ændre kredsgrænserne og dermed nedlægge de kredse, det

måtte skønnes hensigtsmæssigt. Indenrigsministeren kan dog efter

gældende ret ikke nedlægge samtlige udskrivningskredse, idet lo-

ven forudsætter en flerhed af udskrivningskredse.

Sessionsafholdeisen varetages dels på kredsenes hjemsteder,

dels fra en række sessionssteder jævnt fordelt over landet. Ved

valget af de enkelte sessionssteder har afgørende været, at den

rejsetid til og fra sessionen, som de værnepligtige måtte anven-

de, ikke bliver urimeligt lang. Endvidere har man ved valget af

sessionslokaler opstillet en række kvalitetskrav, til sikring af,

at sessionsbehandlingens enkelte elementer kan forløbe effektivt

og uden væsentlige gener for de værnepligtige. I de senere år er

stedse flere værnepligtige blevet selvbefordrende. Endvidere har

kravet om en stadig mere effektiv sessionsbehandling øget kravet

til lokalernes kvalitet. Navnlig den lægelige undersøgelse af de

værnepligtige stiller store krav til de anvendte lokaler. Disse

forhold har medført, at indenrigsministeriet i 1978 besluttede at

foretage en nedskæring i antallet af sessionssteder fra 112 til

74. Hermed har indenrigsministeriet ment at opnå en generel kva-

litetsforbedring af de anvendte lokaler, uden af nedskæringen kan

siges at have medført væsentlige ulemper i retning af øget rejse-

tid for de værnepligtige.

3.4.1.2. Befolkningsunderlag.

Til illustration af kredsenes indbyrdes "størrelse" kan an-

føres folketallet i hver kreds (pr. 1. januar 1976):
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1. kreds er således den "største" med næsten 1/3 af samtlige

landets indbyggere, medens 2., 4. og 5. kreds omtrent er af samme

"størrelse".

3.4.1.3. Saglig kompetence og opgavefordelinq.

Som det er nævnt ovenfor varetager kredsene sessionsafhol-

deisen samt de dermed forbundne administrative opgaver, ligesom

kredsene i princippet indbyrdes skal varetage parallelle funktio-

ner .

I det følgende skal nærmere redegøres for, først hvilke op-

gaver samtlige kredse varetager, dernæst hvilke særlige opgaver,

der er henlagt til 1. kreds.

Samtlige kredse.

De enkelte funktioner (opgaver) er opført i kronologisk or-

den således:

A. Før de værnepligtiges optagelse i sessionsregistret (et da-

taregister) .

B. Efter optagelsen i sessionsregistret, men før sessionsmødet.

C. Sessionsafholdeisen.

D. Opfølgende funktioner efter sessionsafholdeisen.

E. Øvrige funktioner hele året.

ad A: - gennemgang af materiale vedrørende konstabelelever,

- forlods optagelse af værnepligtige, der er straffet,

- forlods optagelse af værnepligtige, der melder sig til

frivillig tjeneste i hjemmeværnet,

- forlods optagelse af værnepligtige, der søger forlods

sessionsbehandling,

- udsendelse af adgangskort til session til disse værne-

pligtige.
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ad B: - udsættelse med sessionen,

- undersøgelse af statsborgerforhold,

- undersøgelse af tilhørsforhold til Færøerne og Grønland,

- gennemgang af helbredsspørgehæfter,

- udstedelse af adgangskort til værnepligtige, der ønsker

session forlods,

- klargøring af kortmateriale til session,

- udfærdigelse af sessionsplakat,

- fremstilling af lodtrækningsnumre,

- leje af lokaler til sessionens afholdelse,

- tilsigelse til session,

- tildeling af sessionsofficerer efter forsvarsministeri-

ets anvisning,

- tildeling af sessions læger,

- udsendelse af meddelelser om sessionens afholdelse til

Københavns borgerrepræsentation, Frederiksberg kommunal-

bestyrelse og amtsrådene,

- udsendelse af meddelelse om sessionens afholdelse til

diverse dag- og lokalblade,

- bearbejdelse af forsvarets og civilforsvarets livsstil-

lingskrav,

- ændring af sessionsmødedag,

- behandling af anmodninger fra værnepligtige, der begærer

fornyet sessionsbehandling, herunder rekvisition af hel-

bredskort m.v. fra fordelingsmyndigheder, udstedelse af

vejledninger til læger, tingsvidner m.m. samt tilsigelse

til session,

- daglig fremtagning og stempling af sessions- og helbreds-

kort ,

- udsendelse af sessionsplakater til ophængning hos offent-

lige myndigheder.

ad C: - sessionsafholdelse, herunder

psykoteknisk prøve,

farvesansprøve,

høreprøve,

lægeundersøgelse ,

fremstilling for kommissionen.

ad D: - notering af sessionens afgørelser på diverse kort, herun-

der indrapportering af CRM-ændringer til CPR samt kod-
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ning af helbredskort,

- indberetning til fordelingsmyndigheder om sessionens af-

gørelse for så vidt angår værnepligtige, der har begæret

sig undersøgt,

- behandling af udeblivere, herunder forespørgsler til

folkeregistre, sømandsskattekontoret, udsendelse af til-

sigelser, bødeforlæg samt tiltalerejsning gennem politi-

et,

- førelse af sessionsstatistik,

- fremsendelse af helbredskort m. v. til fordelingsmyndig-

heder.

ad E: - ajourføring af aktive registre (register-, sessions- og

helbredskort) ved stamhulkort 2 ,

- registrering af f.t. tjenstudygtige fra de milita?re af-

delinger m . v . ,

- notering og statistik af afgørelser fra bedømmelseskom-

missioner,

- efterkassetioner af CF-værnepligtige samt værnepligtige,

der udfører civilt statsarbejde,

- behandling af § 3-sager,

- behandlinc af ansøgninger om optagelse i hjemmeva;rnet,

- ekspedition af forespørgsler fra forsikringsselskaber,

- ekspedition af forespørgsler fra kriminalforsorgen,

- udfærdigelse af udskrifter til brug for helbredsnævn,

stillingsansøgninger m.v.,

- besvarelse af diverse henvendelser fra værnepligt:ige o.

a. ,

- udarbejdelse af finanslovsbidrag,

- regnskabsførelse,

- øvrige servicefunktioner: postekspedition, journalise-

ring, skrankeekspedition, omstilling, skrivestuearbejde

og off-settrykning.

1. udskrivninqskreds.

Udover de almindelige opgaver, der varetages af samtlige

kredse, varetager 1. udskrivningskreds:

- overførelse af værnepligtige til civilt arbejde,

- forelæggelse af sager for værnepligtsnævnet,

- blanket forvaltning,

- administrativ styring af den datamæssige registrering af
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samtlige værnepligtige,

- administration af stråfindberetning samt videresendelse

til udskrivningskredsene med henblik på rejsning af § 3-

sag ,

- administration af loven om værnepligtens opfyldelse ved

bistandsarbejde i U-landene.

Endvidere varetager 1. kreds, som nævnt, s tyrelsesfunktioner

for så vidt angår civil værnepligt (civilt statsarbejde).

Dette indebærer blandt andet:

- udsættelse med indkaldelse af civile værnepligtige,

- indkaldelse af samme,

- tilståelse af orlov, behandling af konkrete sager iøv-

rigt,

- budgetlægning samt administration af skole, lejre m.v.,

- personaleadministration,

- administration af de værnepligtiges ydelser m.v.

Under 1. udskrivningskreds sorterer endvidere udstatione-

ringskontoret, der varetager udstationering1 af civile værneplig-

tige.

Endelig beskæftiger kredsen, som nævnt, personale, der vare-

tager værnepligtsnævnets sekretariatsfunktioner.

3.4.1.4. Udskrivningsvæsenets personale.

Udskrivnings væsenets samlede personale udgør pr. 1. juli

1978 ialt 12o - herunder også deltidsbeskæftigede - personer,

heri medregnet personale, der for tiden overvejende er beskæfti-

get med administrationen af civil værnepligt samt personale, be-

skæftiget ved værnepligtsnævnets sekretariat.

Personalet består af følgende kategorier, jfr. bilag 8 :

- statstjenestemænd,

- HK-ansatte ,

- AC-ansatte,

- sessionslæger, samt

- øvrigt personale (studenter, medhjælpere, rengøring).

Pr. 1. januar 1979 var der 96 normerede heltidsstillinger

ved udskrivningsvæsenet, heraf 45 tjenestemandsstillinger, jfr.

bilag 9.
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De to største personalegrupper udgøres af statstjenestemænd

og HK-ansatte.

Tjenestemændene deler sig aldersmæssigt i 2 markante grup-

per: 14 i aldersgruppen 2o - 4 o år, heraf 7 i gruppen 31 - 3 5 år,

og 18 i aldersgruppen mellem 51 og 7o år, heraf 7 i gruppen 56 -

6o år .

6 tjenestemænd er 6o år eller mere.

Den gennemsnitlige alder er 47 år, medens den gennem s; nitli-

ge anciennitet er 21 år.

15 tjenestemænd, eller 4 o ?o af samtlige tjenestemænd i ud-

skrivnings væsenet, har mere end 2o års anciennitet.

For så vidt angår de HK-ansatte, er aldersfordelingen jævne-

re. 5 HK-ansatte er 6o år eller mere.

Derimod har mange HK-ansatte ringe anciennitet. 16 ansatte,

eller 3 6% af samtlige HK-ansatte, har 5 års anciennitet eller

derunder.

I denne personalekategori har 14, eller 31%, mere end 2o års

anciennitet.

Den gennemsnitlige alder er 43 år, medens den gennemsnitlige

anciennitet er 13 år.

3.4.2. Den fremtidige organisation.

Det er ovenfor under pkt. 2.5.1. anført, at etableringen af

en værnepligtsstyrelse vil medføre en række administrative og ø -

konomiske gevinster. Selvom styringskomiteen, som nævnt ovenfor

under pkt. 2.8., har måttet forlade tanken om oprettelse af en

centralstyrelse, der omfatter forvaltningen af samtlige værne-

pligtige lige til nødedagen, er det dog komiteens overbevisning,

at der vil være fordele forbundet med at oprette en centralsty-

relse med et mere begrænset forretningsområde.

Oprettelsen af værnepligtsstyrelsen er en forudsætning for

en ønskværdig overførelse af ikke-departementale arbejdsopgaver

fra indenrigsministeriet. Ministeriets behandling af sager, der

ikke kan siges at have departemental karakter, kan virke ti indren-

de for en hensigtsnæssig styring af den samlede forvaltningsgren.

Styringskomite;en har derfor besluttet at arbejde videre med

udformningen af et reformforslag med et mere begrænset sigte. Ef-

ter ændringen af de; hidtidige forudsætninger for etablering af en
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organisation til varetagelse af administrationen af samtlige vær-

nepligtige frem til mødedagen, har komiteen ønsket at opstille en

model alene i indenrigsministeriets regi til varetagelse af det

"reducerede" opgavekompleks (d.v.s. udskrivnings væsenets nuværen-

de opgaver samt ministeriets ikke-departementale opgaver).

Man har under drøftelserne diskuteret to modeller, der begge

ville kunne varetage de tiltænkte opgaver, den såkaldte "stats-

amtsmodel" og den såkaldte "afdelingskontormodel".

Fælles for modellerne er etableringen af en central værne-

pligtsstyrelse - forskellen består alene i den lokale administra-

tions organisatoriske opbygning (herunder den lokale enheds til-

knytning til værnepligtsstyrelsen).
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Statsamtsmodellen.

Som følge af, at udskrivningsvæsenets lokale enheder ( i dag:

de nuværende kredse) af rationelle grunde må have et vist befolk-

ningsmæssigt underlag, må det anses for uhensigtsmæssigt at til-

dele samtlige landets 14 statsamter værnepligtsopgaver, he:runder

sessionsafholdelse.

Derimod kunne en passende geografisk opdeling af landet væ-

re grundlag far, at visse statsamter fik til opgave at varetage

lokale værnepligts funktioner.

Forudsættes det, at lokalkontorets geografiske placering ik-

ke skal ændres væsentligt i forhold til i dag, og at 1. udskriv-

ningskreds' opgaver varetages af værnepligtsstyrelsen, vil føl-

gende amter kunne komme i betragtning:

a. Roskilde amt (Roskilde)

b. Fyns amt (Odense)

c.Arhusamt (Århus)

d. Nordjyllands amt (Aalborg)

e. Bornholms amt (Rønne)

f. Sønderjyllands amt (Åbenrå).

En sådan løsning vil indebære flytning af 3 . og 7 . kreds'

kontorer fra henholdsvis Svendborg til Odense og Sønderborg til

Åbenrå.

Som tidligere nævnt har chefen for 7. kreds siden den 1.

september 1975 været konstitueret som chef for 3. kreds. Denne

ordning har hidtil fungeret upåklageligt, ligesom kredsenes sam-

lede befolkningsund erlag (ca. l.ooo.ooo indbyggere) bringer 3. og

7. kreds under eet op på et i administrativ henseende hensigts-

mæssigt niveau.

Sammenlægges 3. og 7. kreds' nuværende område til eet område

med de deraf følgende "stordriftsfordele", ville valget stå mel-

lem Fyns amt og Sønderjyllands amt som lokalenhed.

Hensynet til lokalenhedens servicemæssige betjening af om-

rådets samlede befolkning synes at tale for at vælge det amt, der

har det største befolkningsunderlag (Sønderjyllands amt).

For så vidt angår det sjællandske område vil 1. udskrivnings-

kreds kunne varetage samtlige 2 . udskrivningskreds' opgaver, hvil-

ket vil åbne mulighed for en mindre reduktion af det samlede per-

sonale ved de 2 kredse. Det forekommer derfor ikke længere hen-
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sigtsmæssigt at opretholde 2 enheder i dette område. En værne-

pligtsstyrelse vil kunne varetage sessionsafholdelsen og de der-

med forbundne administrative opgaver for hele området øst for

Storebælt.

Sammenfattende indebærer "statsamtsmodellen" , at Århus,

Nordjyllands og Sønderjyllands amter kunne varetage opgaverne.

Statsamterne varetager i dag opgaver under en række forskel-

lige ministerier, hovedsagelig justitsministeriet og indenrigs-

ministeriet. Statsamternes personale ledes lokalt af amtmanden.

En yderligere overdragelse af indenrigsministerielle opgaver (ud-

skrivnings væsenets ) til statsamterne vil ikke bevirke nogen æn-

dring heri .

Amtmanden vil fortsat være personalets umiddelbare foresatte

(have kompetence til at "lede og fordele arbejdet").

Dette indebærer, at statsamtets varetagelse af lokale ud-

skrivningsopgaver administrativt må udføres på amtmandens ansvar.

Afdelingskontor-modellen.

Opbygning af en centralenhed (værnepligtsstyrelsen) med egne

lokale forvaltningsenheder vil i modsætning til "statsamtsmodel-

len" følge et traditionelt mønster.

Denne model forudsætter ingen nødvendige flytninger af per-

sonale- eller kontorfaciliteter, medmindre ændringer i de nuvæ-

rende forhold under alle omstændigheder må anses for hensigtsmæs-

sige.

Det samlede personale er underlagt een chef, og systemet in-

debærer traditionelle "kommandolinier", og en større ekspertise

hos personalet end ved "statsamtsmodellen".

Placeringen af de enkelte afdelingskontorer må følge samme

principper som gældende for "statsamtsmodellen". Som nævnt er ud-

gangspunktet de nuværende kredsgrænser. Afdelingskontorer kan

herefter placeres i Århus, Aalborg og Sønderborg.

Der er ikke hermed taget stilling til, hvilket geografisk

område det enkelte lokalkontor skal dække. Dette må forudsætte

en nærmere analyse, der ikke skal foretages her, men som mest

praktisk må kunne iværksættes af værnepligtsstyrelsen.

Det er f.eks. muligt, at et afdelingskontor for Sønderjyl-

land/Fyn med fordel vil kunne placeres i en anden by, som er be-
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liggende mere centralt i forhold til det samlede udskrivningsom-

råde .

I dag afholdes der, bortset fra enkelte dage, ikke session i

en sommerperiode å 2 - 3 måneders varighed samt en vinterperiode

å ca. 1 måneds varighed. I disse perioder beskæftiges personalet

med løbende udsættelsessager, øvrige konkrete sager samt forbere-

der den kommende session.

"Statsamtsmodellen" ville i beskæftigelsesmæssig henseende

indebære, at personalet i eventuelle "sessionsløse" perioder kun-

ne beskæftiges indenfor amtets øvrige sagskategorier, hvilket i -

gen ville give mulighed for en forbedret udnyttelse af de perso-

nalemæssige ressourcer. Den nævnte gevinst er dog af yders;t be-

grænset omfang, idet sessionsafholdeisen fremtidig tænkes at

skulle foregå på en langt mere intensiv måde end i dag, hvortil

kommer, at modellen indebærer risiko for, at sessionsarbejdet

kommer til at indtage en sekundær plads i de pågældende amtsmed-

arbejderes samlede beskæftigelse.

Styringskomite;en er af den opfattelse, at "statsamtsnodel-

len" på den ene side synes at indebære visse fordele i henseende

til anvendelse af personale og kontorfaciliteter. På den anden

side synes den at kunne medføre, at forbindelsen mellem lokalen-

hed og styrelse ikke vil opfattes som værende direkte, hvilket

vil have "uklare kommandolinier" til følge.

"Afdelingskontormodellen" synes at implicere en organisation

med entydige "kommandolinier" og med et personale, der føler til-

knytning til en veldefineret organisation, og som vil have mulig-

hed for at varetage indbyrdes sammenhængende opgaver samt opnå et

dybtgående kendskab til områdets regler og praksis.

Efter indgående overvejelser finder styringskomiteen ikke at

kunne anbefale "statsamtsmodellen", idet komiteen skønner, at

denne model ikke på tilfredsstillende måde vil kunne varetage ud-

skrivningsvæsenets opgaver.

Styringskomiteen har derfor i sine videre overvejelser ude-

lukkende bygget på "afdelingskontormodellen", der forekommer at

være bedst egnet til at varetage udskrivningsvæsenets opgaver.

Specielt for så vidt angår Bornholm, kunne egnsudviklings-

synspunkter og traditionen tale for at opretholde en lokal ud-

skrivningskreds på øen.

Efter en gammel tradition fungerer kommandanten på Bornholm
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tillige som udskrivningschef på øen. Dette er for så vidt i strid

med den herskende opfattelse, hvorefter udskrivningen af mandskab

til forsvaret skal forestås af en civil myndighed.

Til at bistå sig med udskrivningsopgaverne på Bornholm har

kommandanten dels kontormæssig bistand, dels lægelig bistand. Med

udskrivningsmæssige opgaver på øen er - bortset fra kommandanten

selv, der ikke aflønnes over udskrivningsvæsenets budget - ialt

beskæftiget en heldags og en halvdags kontorfunktionær samt en

sessionslæge.

På efterårssessionen 1977 blev ialt bedømt 25o personer i 6.

udskrivningskreds. Det tilsvarende tal for forårssessionen 1978

var 2o7. Gennemsnitstallet var 229 pr. sessionshalvår.

I hele landet blev i de nævnte sessionshalvår bedømt hen-

holdsvis 25.644 og 23.oo5 eller i gennemsnit 24.325.

De sessionsbedømte værnepligtige på Bornholm udgjorde med

andre ord o, 9 ?o af det samlede antal sessionsbedømte.

Nedenfor i afsnit 3.4.2.5. er det påvist, at en lokalenhed

i gennemsnit vil kunne sessionsbehandle ca. 35 - 4o værnepligtige

pr. dag .

Lægges det laveste tal til grund vil det sige, at selve ses-

sionsbehandlingen på Bornholm pr. sessionshalvår kan afsluttes på

i gennemsnit 7 dage, svarende til 14 dage pr. kalenderår.

Selv om der er andre opgaver for en udskrivningskreds end

sessionsafholdelse, er der ingen tvivl om, at det - set ud fra en

snæver effektivitetssynsvinkel - ikke er rationelt at opretholde

en lokal udskrivningsenhed på Bornholm, da en sådan vil "gå i

tomgang" i en stor del af året, samtidig med at de faste udgifter

(lønninger, husleje, telefon m.v.) fortsat vil skulle afholdes.

Styringskomiteen er imidlertid opmærksom på, at der på Born-

holm gør sig særlige hensyn gældende, dels vedrørende beredskab

og mobilisering, dels vedrørende egnsudvikling. Hertil kommer,

at man ved at fjerne en eksisterende administration fra øen kan

forøge den bornholmske befolknings indtryk af isolation. Det hen-

stilles derfor, at man opretholder den nuværende ordning, hvoref-

ter kommandanten varetager funktionen som leder af sessionen. Det

henstilles endvidere, at det overlades til værnepligtsstyrelsen

at fremkomme med indstilling om, hvorvidt og i hvilket omfant

kontormæssige opgaver eventuelt kan henlægges til en anden lokal

statsmyndighed.
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3.4.2.1. Indenrigsministeriets værnepligtss'tyrelse.

Mens der i styringskomiteen har været drøftelser om, hvor-

vidt den lokale administration skulle opbygges som en integreret

del af en samlet vaErnepligtsorganisation, eller om enkelte stats-

amter skulle overdrages varetagelsen af de lokale opgaver, har

det stået fast, at der burde etableres en værnepligtsstyrelse til

varetagelse af koordinations- og styrelsesfunktioner for det sam-

lede udskrivningsvæsen.

Som tidligere nævnt er de nuværende udskrivningskredse auto-

nome forvaltningsenheder under indenrigsministeriet. Oprindeligt

har en sådan organisationsform været velbegrundet i en tid med få

og langsommelige samfærdselsmidler, ligesom systemet har været

tilpasset en traditionel opfattelse af udskrivningsvæsenets opga-

ver i en mobiliseringssituation.

I de senere -år har hensynet til effektivisering og ønskede

besparelser i administrationen nødvendiggjort overvejelser om æn-

dringer i organisationsformen.

Det er styringskomiteens opfattelse, at etablering af en or-

ganisation til vare: tagelse af udskrivningsopgaver beståen de af en

styrelse samt et antal lokalt placerede underenheder vil tilgode-

se behovet for administrativ forenkling og økonomiske besparelser

uden, at de meget væsentlige hensyn til de værnepligtige sættes

over styr. Tværtimod vil oprettelse af en centralenhed kunne bi-

drage til en større sikkerhed for ensartede afgørelser, ligesom

en centralt ledet sessionstilrettelæggelse vil medføre mulighed

for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de til sessionsafholdei-

sen medgåede ressourcer.

En justering af udskrivningsområderne i forbindelse med den

her foreslåede organisationsform vil forbedre muligheden for en

samlet styring af sessionstilrettelæggelsen.

Efter at det har været nødvendigt at forlade tankerne om

gennemførelse af en omfattende reform på hele værnepligts området,

jfr. ovenfor, der blandt andet ville have haft til følge, at vær-

nepligtsstyrelsen skulle administrere samtlige værnepligtige frem

til mødet ved forsvaret/civilforsvaret (herunder administrere u d -

sættelsesadgangen også med hensyn til indkaldelse), skal værne-

pligtsstyrelsen efter de nu foreliggende forslag varetage:

- sessionsafholdelsen i et område (svarende til 1. og 2.

samt eventuelt en del af af 3. kreds' nuværende område),

j fr. senere,
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- samtlige de opgaver, der i dag specielt varetages af 1.

udskrivningskreds - Styrelsen for civil værnepligt,

- de opgaver, der herudover vil blive delegeret fra inden-

rigsministeriet (de såkaldte ikke-departementale opga-

ver ) ,

- afgørelser i 1. instans af visse retlige spørgsmål på

værnepligtsområdet, samt

- øvrige opgaver til sikring af en hensigtsmæssig styring

af udskrivningsvæsenet (budget- og personaleadministra-

tion, sessions tilrettelæggelse, møde- og videreuddannel-

sesvirksomhed, fastsættelse af generelle regler etc., i-

det eventuelle edb-systemer og manuelle administrative

procedurer udformes således, at de behov, som forsvaret/

civilforsvaret har i forbindelse med fordeling og ind-

kaldelse til samt udsættelse med værnepligtstjenesten

kan tilgodeses).

Spørgsmålet om, hvilket personalebehov værnepligtsstyrelsen

vil kræve, vil blive behandlet i et senere afsnit.

3.4.2.2. Lokalkontorer.

Styringskomiteen har, foruden det ovenfor omtalte spørgsmål

om, hvilken organisatorisk tilknytning de lokale enheder skulle

have til den centrale udskrivningsmyndighed ("statsamts"-/"afde-

lingskontormodellen"), navnlig drøftet

1. antallet af nødvendige lokalenheder, samt

2. lokalenhedernes opgaver.

Det første spørgsmål afhænger på den ene side af de værne-

pligtiges antal og fordeling over landet og på den anden side af

de rejseafstande, det findes dels hensigtsmæssigt, dels nødven-

digt at inkorporere i sessionsbehandlingen såvel for de værne-

pligtige som for sessionspersonalet.

Det andet spørgsmål afhænger af en vurdering af, i hvilket

omfang rationaliserings- og effektivitetsbestræbelser samt servi-

cehensyn overfor de værnepligtige og personalebeskæftigelsesmæs-

sige hensyn indbyrdes skal prioriteres. Endvidere må spørgsmålet

ses i sammenhæng med, hvorvidt retssikkerhedsbetragtninger peger

på bestemte løsninger af den indbyrdes kompetencemæssige forde-
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følgen-

Det skal ikke her diskuteres, hvorvidt det vil være hensigts-

mæssigt at flytte ét eller eventuelt flere kontorer til andre by-

er, idet dette blandt andet må bero på en nærmere analyse af de

værnepligtiges bopælsforhold, der dels ikke foreligger, og som

dels bedst vil kunne foretages af en kommende styrelse under den

praktiske samlede sessionstilrettelæggelse . Spørgsmålet er alene,

hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge ét eller flere

kontorer og således udvide oplandet for allerede eksisterende

kredskontorer .

Udskrivningsvæsenets væsentligste og mest ressourcekrævende

arbejde er sessionsbedømmelsen af de værnepligtige. I årene 1975

til 1978 bedømte sessionerne i hele landet følgende antal værne-

pligtige (i tallene indgår førstegangsmødende, tidligere forbigå-

ede eller for tiden tjenstudygtige, samt værnepligtige, der har

begæret sig undersøgt påny):

Session Samtlige bedømte Samtlige bedømte

pr. session pr. år

7501 22.938

7502 22.o54 54.992

7éol 28.714

76o2 26.529 55.243 x)

7701 .28.647

7702 25.644 54.291 x)

7801 23.005

7802 21.536 44.541

x) i 1976 og 1977 blev behandlet 1% fødselsårgang.

Sessionsresultatet for 1978 fordeler sig således på de enkel-

te kredse :



lait 44.541 = loo,o?o

Det er karakteristisk, at i området vest for Storebælt er 3.

og 7. kreds sammenlagt lidt "større" end 4. og 5. kreds hver for

sig såvel hvad angår befolkningsunderlag, jfr. ovenfor under pkt.

3.4.1.2., som sessionsresultatet. 3. og 7. kreds er som tidligere

nævnt i dag underlagt samme chef. De her fremlagte tal synes -

alt andet lige - at tale for at sammenlægge 3. og 7. kreds og der-

ved bringe disse kredse op på en størrelse, der svarer til stør-

relsen for henholdsvis 4. og 5. udskrivningskreds.

Efter styringskomiteens opfattelse findes der heller ikke i

de trafikale forhold at være hindringer for den foreslåede sammen-

lægning af de områder, der nu er 3. og 7. kreds.

Sammenfattende skal styringskomiteens flertal derfor foreslå,

at de nuværende 3. og 7. udskrivningskredse sammenlægges til et i

administrativ henseende samlet område, der vil skulle sessionsbe-

tjenes fra et lokalkontor (Sønderborg), eventuelt med støtte fra

et udsendt sessionshold fra Sjælland, såfremt dette skulle vise

sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Et mindretal i styringskomiteen (fuldmægtig K.E.U. Christi-

ansen og overassistent M. Korsskov Pedersen) finder, at nedlæg-

gelse af et selvstændigt værnepligts-afdelingskontor i det fynske

område vil medføre en væsentlig forringelse af den service, der

igennem mange år er opbygget overfor de værnepligtige, ligesom

man finder, at den tillid mellem de fynske værnepligtige og ad-

ministrationen, der blandt andet er skabt gennem traditionen og

et indgående lokalkendskab, vil lide stor skade.

Den omstændighed, at der i det fynske område findes et stort

antal uddannelsescentre - blandt andet universitetet, teknikum,

seminarier m.m. - medfører et øget behov for de værnepligtige til

at rette henvendelse til værnepligtsadministrationen.

Det er mindretallets opfattelse, at kontakten mellem de fyn-

ske værnepligtige og administrationen vil blive meget besværlig,
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hvis administrationsn skal foregå fra en anden landsdel.

De personalemæssige konsekvenser af den foreslåede sammen-

lægning vil blive omtalt senere under pkt. 3.4.2.5.

Sjælland og to Iland/Falster betjenes i dag fra to kredskon-

torer beliggende henholdsvis i Tåstrup og Roskilde. 1. udskriv-

ningskreds, der allerede i dag betjener lige ved en trediedel af

de værnepligtige, og som iøvrigt varetager en række fællesfunk-

tioner for det samlede udskrivningsvæsen, har af disse grunde et

stort administrativt apparat, der ved en beskeden udvidelse vil

have tilstrækkelig kapacitet til at varetage den samlede sessi-

onsafholdelse m.v. i området Sjælland og Lolland/Falster.

Der er alene af den grund fordele forbundet med at inddrage

kontoret i Roskilde under 1. kreds, ligesom Roskildekontorets næ-

re beliggenhed ved Tåstrup set fra de værnepligtiges synspunkt

(servicehensynet) gør dette ubetænkeligt.

Styringskomite en foreslår derfor, at 2. udskrivningskreds

integreres i 1. udskrivningskreds og dermed bliver del af det om-

råde, der efter reformens gennemførelse vil skulle sessionsbetje-

nes af værnepligtsstyreisens sessionsafdeling.

Med disse forslag mener styringskomiteen dels at have formet

en organisationsmode1, der på den ene side ikke kaster vrag på et

i mange henseender velfungerende administrationsapparat, men som

på den anden side i højere grad end i dag giver øgede muligheder

for en effektiv styring af varetagelsen af de opgaver, der i hen-

hold til værnepligts; lovgivningen påhviler udskrivningsvæsen et.

Som flere gange nævnt i det tidligere, er et af formålene

med reformen ved en ophævelse af de eksisterende kredsgrænser at

give plads for en smidig og i flere områder mere hensigtsmæssig

sessionstilrettelægqelse. Det bemærkes derfor, at når de her frem-

satte forslag er baseret på den nuværende inddeling af landet i

kredsområder er dette alene begrundet i anskuelighedshensyn.

3.4.2.3. Stedlig Kompetence.

I forbindelse ned reformens gennemførelse forestiller sty-

ringskomiteen sig, at de enkelte lokalenheder vil få tildelt et

virkeområde, der som udgangspunkt er sammenfaldende med de eksi-

sterende kredse (med de ændringer, der følger af de foreslåede

sammenlægninger af henholdsvis 1. og 2. kreds og 3. og 7. kreds).
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Efterhånden som en nærmere analyse måtte vise behovet herfor, vil

det kunne komme på tale at foretage justeringer i denne inddeling

Dette vil ske således, at et lokalkontor vil blive pålagt at af-

holde session i en kommune, der hidtil har været sessionsbehand-

let fra et andet lokalkontor. Af EDB-mæssige årsager vil sådanne

justeringer ikke komme til at omfatte mindre administrative en-

heder end en kommune.

En sådan fleksibilitet, som her skitseret, vil åbne mulighed

for en stadig hensyntagen til ændringer i befolkningskoncentratio-

nerne landet over.

Fastlæggelsen af et lokalkontors virkeområde i det nye sy-

stem er således ikke tænkt at skulle være stationært men undergi-

vet en løbende hensigtsmæssighedsvurder ing.

3.4.2.4. Saglig kompetence og opgave fordel ing.

Værnepligtsadminist rat ion har altid forudsat og forudsætter

stadig en løbende registrering af de værnepligtige (kar toteksfø-

ring). Tidligere skete denne registrering udelukkende manuelt,

i dag sker registreringen i vidt omfang ved et samarbejde mellem

indenrigsministeriets sekretariat for personregistrering (CPR)

og I/S Datacentralen af 1959. Den stadige tilgang af nye værne-

pligtsårgange sker ved halvårlige udtræk fra CPR af unge mænd ef-

ter bestemte udtrækskriterier .

Dette EDB-system styres af 1. udskrivningskreds og er ind-

rettet således, at der er direkte kommunikation imellem hver en-

kelt udskrivningskreds og Datacentralen. Hver udskrivningskreds

fører med andre ord kartotek over de i kredsen bosatte værneplig-

tige.

Et sådant system med selvstændige værnepligtskartoteker er

nødvendigt i en organisation bestående af sideordnede forvalt-

ningsenheder, hvorimod der ved reformens gennemførelse meget vel

kunne ske en sammenlægning af de enkelte kartoteker til ét karto-

tek omfattende samtlige værnepligtige i landet. Hvorvidt dette

vil være hensigtsmæssigt beror alene på, i hvilket omfang værne-

pligtsadministrat ionen skal centraliseres - eller om løsningen af

de enkelte opgaver mest hensigtsmæssigt fortsat vil skulle ske i

lokalenhederne.

Det fremgår således at ovenstående, at løsningen af opgaver
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vedrørende sessionsbehandlIngen i videste forstand forudsætter en

hurtig og direkte adgang til kartoteker. En ordning, hvorefter

kartoteksføringen sker centralt, mens opgaverne forudsættes løst

lokalt, vil være administrativt uhensigtsmæssig og vil i bedste

fald nødvendiggøre dobbelt kartoteks føring medmindre der tilveje-

bringes et terminalsystem, hvor lokalenheden direkte vil kunne

aflæse de til udførelsen af den enkelte funktion nødvendige data.

De oprindelige forslag for reform af udskrivningsvæsenet inde-

holdt en terminalløsning af registerproblematikken, men styrings-

komiteen har ikke ment, uden yderligere økonomiske beregninger at

kunne tiltræde en terminalløsning, hvor talen alene er om at gen-

nemføre en begrænse!: reform, der ikke omfatter f.eks. den samlede

udsættelseskompetence, såvel med hensyn til sessionsmødet som med

hensyn til indkaldelse til forsvaret/civilforsvaret samt forde-,

lings kompetencen.

Styringskomite en har nøje overvejet fordele og ulemper ved

en centralisering af de eksisterende kartoteker. Der er for sty-

ringskomiteen ingen tvivl om, at en centralisering vil kunne ske -

den fornødne arkivp!.ads forudsat tilstede -, og styringskomiteen

er af den opfattelse, at en sådan centralisering vil indebære

visse administrativt: gevinster i retning af forenkling af forret-

ningsgangen.

På den anden side vil en centralisering af kartotekerne være

ensbetydende med, at: lokalenhederne vil blive reduceret til rene

sessionsafholdelseskontorer, idet - som nævnt - enhver anden vær-

nepligtsadministration forudsætter tilstedeværelsen af et karto-

tek. Personalemæssigt vil en sådan organisationsform medføre, at

lokalenhederne alene ville skulle bemandes med det nødvendige

sessionspersonale, hvilket ville gøre disse enheder meget sårbare

i tilfælde af f.eks, sygdomsforfald blandt personalet.

Valget står herefter imellem at lade lokalenhederne væve re-

gisterførende (og dermed lade en række værnepligtsopgaver admini-

strere lokalt (f.eks. udsættelse med session)), eller at centrali-

sere kartotekerne og dermed reducere lokalenhederne til kontorer

alene til varetagelse af sessionsafho1 delsen.

Styringskomite em er nået til den konklusion, at det samlede

udskrivningsvæsen vil være mest handlekraftigt, såfremt de enkel-

te lokalenheder får adgang til at føre kartotek over de i ciet på-

gældende område hjemmehørende (bosatte) værnepligtige og dermed
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at varetage en række derpå beroende værnepligtsopgaver. Der kan i

den forbindelse peges på administration af udsættelsesadgangen,

helbredsspørgehæfter, tilladelser til fornyet sessionsbehandling

etc., jfr. ovenfor pkt. 3.4.1.3.

Derimod vil det - som nævnt - ud fra retssikkerhedsbetragt-

ninger fortsat være hensigtsmæssigt at samle afgørelser af retlig

karakter i værnepligtssty reisen.

Den lokale organisation foreslås således indtil videre vare-

taget af kontorer i Aalborg, Århus , Sønderborg og Rønne (foruden

af værnepligtsstyreisen) og med den saglige kompetence dels at

varetage sessionsafholdeisen i et nærmere af værnepligtsstyre1-

sen fastlagt område, dels at forestå løsningen af en række vær-

nepligtsopgaver i det omfang, det bestemmes af værnepligtsstyrel-

sen, og under hensyn til, at lokalenhederne er register førende.

3.4.2.5. Personalebehov.

Personalebehovet efter reformens gennemførelse vil først og

fremmest afhænge af, hvor mange værnepligtige der vil skulle be-

handles på en session (et sessionshalvår), sammenholdt med hvor

stort et sessionsmandskab der vil være behov for til varetagelse

af de enkelte led i sessionsbehandlingen.

Sessionsbehandlingen består af følgende elementer:

- introduktion

- psykoteknisk prøve

- retning af prøvehæfterne

- høreprøve (audiometerprøve)

- farvesansprøve

- måling af højde og vægt

- synsprøve

- lægeundersøgelse

- kommissionsbehandling (tildeling af vedtegninger, vejled-

ning om det videre værnepligts forløb og den værnepligti-

ges trækning af lodtrækningsnummer) .

Til varetagelse af de her opregnede funktioner kræves ud fra

den erfaring, der gennem mange år er gjort udover sessionsoffi 3-

ren og det folkevalgte medlem som et minimum:

1. formanden for sessionskollegiet (udskrivningschefen)
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2 . en sessionssekretær

3. en prøves biller og -retter

l\. en audiometerdiagramtager

5. en sessionsmedhjælper, der dels skal bistå 3 , dels fore-

tage måling og vejning, samt iøvrigt bistå sessionskom-

missionen, samt

6. en sessionslæge.

Denne i princippet faste funktionsdeling hindrer naturligvis

ikke, at den enkelt 13 sessionsmedarbejder medvirker ved andre funk-

tioner, såfremt tiden iøvrigt tillader det.

Et sådant sessionshold vil kunne sessionsbehandle 35 - 4 o

værnepligtige pr. dag afhængig af, hvorvidt sessionen træder sam-

men på hjemstedet eller rejser ud til de enkelte sessionssteder.

Med et arbejdsår på ialt 200 sessionsdage, vil et sessionshold

kunne behandle * x 200 = 7.5oo værnepligtige pr. år. Såle-

des udregnet, ville der i 1978 have været behov for ialt 6 ses-

sionshold.

Fordelt mellem det østlige og det vestlige Danmark (i for-

hold til Storebælt), ville der i 1978 have været behov for 3 ses-

sionshold i hvert område, idet dog 3 hold på Sjælland - Lolland/

Falster ville have repræsenteret en vis overkapacitet. Dette gi-

ver mulighed for, at et hold fra Sjælland assisterer ved sessions-

behandlingen på Fyn.

I oversigten over sessionsresultatet indgår forskellige ka-

tegorier af værnepligtige. Dels møder en del værnepligtige flere

gange på den samme session (begærer sig undersøgt påny), dels er

mange af årets sessionsmødende værnepligtige, der tidligere har

fået meddelt udsættelse med sessionsmødet, eller er blevet forbi-

gået på en tidligere session (f.eks. til indhentelse af lægeer-

klæring) .

Navnlig udsættelsesproblematikken medfører store forskydnin-

ger i antallet af sessions rnødende set i forhold til det antal, der

kunne forventes i relation til den pågældende fødselsårgang. F.eks

vil meddelte udsættelser til værnepligtige fra en stor fødselsår-

gang repræsentere et stort "efterslæb" de følgende år, hvor der

måske - taget alene efter fødselsårgangen - kun skulle være mødt

et relativt lille antal værnepligtige på session. Men antallet af

udsættelser er endvidere ikke kun en lineær funktion af det samle-

de antal sessionspligtige unge, således at kapacitetsberegninger
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over f.eks. et nødvendigt personale kunne grundes på opgørelsen

over nogle fødselsårgange forøget med en vis procentandel. Ændrin-

ger i de unges uddannelsesmønstre, ændringer i arbejdsmarkedsfor-

hold og forskydninger i de økonomiske konjunkturer er nogle af de

mange faktorer, der spiller ind på de værnepligtiges tilbøjelig-

hed til at søge - eller undlade at søge - udsættelse med session

(tilsvarende forhold gør sig gældende med hensyn til udsættelse

med indkaldelse til forsvaret/civilforsvaret).

Set over en længere årrække vil udsættelserne i sig selv

derimod ikke ændre de prognoser over det forventede antal sessi-

onsmødende, der kan udledes af opgørelser over fødselsår gangene ,

idet udsættelsestallene ikke repræsenterer en reel fra- eller

tilgang i fødselstallene, i modsætning til opgørelser over døde,

ind- o g udvandrere, unge, der aftjener værnepligt som konstabler

(og derfor ikke møder på session), etc.

Sammenfattende er således prognoser over antallet af værne-

pligtige, der skal møde på session de nærmeste år, som baseres på

opgørelser over fødselsårgange, behæftet med betydelig usikker-

hed, hvorimod fødselstallene (justeret med reelle tal over fra-

og tilgange), kan danne grundlag for en langsigtet vurdering af

udskrivningsvæsenets kapacitetsbehov. Selvstændig betydning på

lang sigt har udsættelserne alene derved, at administrationen af

udsættelsesinsti tutte t selvsagt kræver en vis kontormæssiq ind-

sats.

I de kommende lo år skal sessionsbehandles unge født mellem

1961 og 197o. Ifølge Statistisk Årbog (tabel 18) fødtes de pågæl-

dende år:

1961 39.175 drenge

1962 39.849 drenge

1963 42.286 drenge

1964 43.006 drenge

1965 44.151 drenge

1966 45.412 drenge

1967 41.791 drenge

1968 38.491 drenge

1969 36.867 drenge

1970 36.382 drenge

eller i gennemsnit: 4o.741 drenge.

(Fra 1971 til 1975 fødtes i gennemsnit: 37.583 drenge).
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Af Statistisk Årbog (tabel 26) kan udledes, at der ud af

l.ooo personer i løbet af de første 19 leveår (frem til sessions-

tidspunktet) er døde ca. 15 personer (tallene fra 1975).

Af Statistisk Årbog (tabel 17) kan udledes, at der i 1975

var en overskud af udvandrere i alderen mellem o og 2o år på ialt

1.422 mænd (drenge).

Forsvarets rekruttering har på forespørgsel oplyst, at der

siden 1974 har meldt sig ca. 4,ooo unge, ikke sessionsbehandlede,

til optagelsesprøve med henblik på konstabeltjeneste. Heraf har

ca. 2/3 bestået prøven og har således aftjent værnepligt som kon-

stabel (bortset fra et mindre, ikke oplyst, antal unge, der har

afbrudt konstabeltjenesten og, for nogles vedkommende, dermed er

blevet sessionspligt ige).

Der kan herefter opstilles følgende beregning over det antal

værnepligtige, der må formodes i gennemsnit at skulle på session

over en kommende lo-årig periode:

x) b.s.u. ("begærer sig undersøgt påny"). Dette tal er en opgø-'
reise over de værnepligtige, der, f.eks. på grund af util-
fredshed med en allerede meddelt tjenstdygtighedsvedtegning,
ønsker sig bedømt påny, og som derfor repræsenterer det samme
tidsforbrug på sessionen som en ikke tidligere bedømt værne-
pligtig, løvrigt knytter der sig stor usikkerhed til dette tal,
der svinger meget fra år til år (i 19 7 7: 1.446).

Det er ovenfor anført, at et sessionshold over en periode af

2oo dage vil kunne sessionsbehandle (ca.) 7.5oo værnepligt:ige,

således at de nævnte 6 sessionshold ialt i samme periode vil kun-

ne sessionsbehandle (6 x 7.5oo =) 45,ooo værnepligtige. Prognosen

synes derfor at vise, at sessionsbehandlingen i en kommende lo-

årig periode - selv med en betydelig usikkerhed i de i beregnin-

gerne indgåede tal - vil kunne varetages af ialt 6 sessionsmand-

skaber fordelt over landet.



- 56 -

En gennemgang af sessionsresultaterne fra de seneste 5 år

viser, at der i området vest for Storebælt (lokalenhederne) i

gennemsnit er sessionsbehandlet 5 7% af samtlige værnepligtige,

mens der i området øst for Storebælt er sessionsbehandlet 4 2% (på

Bornholm sessionsbehandles knap 1% af samtlige værnepligtige).

Under anvendelse af disse procentsatser vil det betyde, at

der i gennemsnit i de kommende lo år skal sessionsbehandles ca.

22.2oo værnepligtige pr. år vest for Storebælt, medens resten,

eller ca. 16.8 o o, skal sessionsbehandles øst for Storebælt. For-

delt på de enkelte sessionshold (og forudsat, at de enkelte ses-

sionshold alene varetager sessionsbehandlingen indenfor områderne

henholdsvis vest og øst for Storebælt), vil det betyde, at et

sessionshold i Jylland i gennemsnit over en periode af 2oo dage

vil skulle sessionsbehandle 37 værnepligtige pr. dag, mens et

tilsvarende hold på Sjælland i samme periode skal behandle 28

værnepligtige i gennemsnit pr. dag.

Sammen fa t tende er styringskomiteen af den opfattelse, at 6

sessionshold (som et minimum bestående af 6 x 5 administrativt

uddannede medarbejdere + 6 sessions læger) vil kunne varetage ses-

sionsbehandlingen i det fremtidige system.

l/ed vurderingen af en kommende værnepligtsstyrelses behov

for personale (udover det personale, der, som redegjort ovenfor,

skal varetage sessionsafholdeisen (= 18 medarbejdere incl. 3 ses-

sionslæger) tages udgangspunkt i bemandingen i 1. udskrivnings-

kreds, idet værnepligtsstyreisen forudsættes opbygget ved denne

kreds. Da samtlige 1. udskrivningskreds' nuværende arbejdsopgaver

tænkes videreført i værnepligtsstyreIsens regi, er det rimeligt

at antage, at værnepligtsstyrelsen - i det mindste - skal beman-

des med et antal medarbejdere svarende til 1. kreds' nuværende

varigt tilknyttede administrationsmedarbejdere. Dette personale

udgør i dag, jfr. bilag 8, 37 medarbejdere (fordelt med 33 hel-

tids og 4 de 11idsmedarbejdere).

Fra den 1. januar 1979 er indført et helbredsspørgehæfte,

der udsendes til samtlige førstegangsmødende (samt enkelte andre)

værnepligtige. De allerede nu indhøstede erfaringer viser, at be-

handlingen af disse hæfter kræver et betydeligt timeforbrug. Da

de her opstillede bemandingsplaner, der bygger på erfaringer ind-

høstet før indførelsen af de nævnte hæfter, tør man ikke udelukke,

at det vil vise sig nødvendigt at råde over et større personale.
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Som tidligere nævnt vil værnepligtsstyreisen blandt andet få

til opgave at have indseende med det samlede udskrivnings væsen,

samt få delegeret ikke-departementale opgaver fra indenrigsmini-

steriet. Selvom varetagelsen af disse funktioner og udførelsen af

dette merarbejde kun med usikkerhed lader sig omsætte i et time-

forbrug, finder styringskomiteen det næppe realistisk at forestil-

le sig, at disse o pi gaver vil kunne varetages af mindre end 2 hel-

tidsansatte medarbejdere.

Sammenfattende; kan værnepligtss tyreisens personalebehov opgø-

res således:

3 sessionshold (adm.pers.) 15 medarbejdere

3sessionslæger 3 medarbejdere

Varigt tilk nyttet adm.pers. 2 9 medarbejdere x) x x)

lait 47 medarbejdere x)

x) heraf 4 medarbejdere med halvt timeforbrug.
xx) Det varigt tilknyttede administrationspersonale er i dag ved

1. udskrivningskreds - Styrelsen for civil værnepligt beskæf-
tiget med følgende opgaver i hovedtrækkene: administrationen
af civil værnepligt (9 - heraf 2 på deltid), værnepligtsnæv-
nets sekretariatsfunktioner (2), fællesfunktioner (skrivning,
telefonpasning etc.) (3), øvrige opgaver i udskrivning skred-
sen (13 - heraf 2 på deltid), jfr. ovenfor pkt. 3.4.I.3.).

De 3 lokalenheder vil, som nævnt, skulle bemandes med mindst

3 x 5 medarbejdere til varetagelse af sessionsafholdeisen 2oo da-

ge om året, samt 3 sessionslæger. Herudover vil hver lokalenhed

efter styringskomiteens forslag, som ovenfor nævnt, få til opgave

at varetage alle de med sessionsbehandlingen (forberedende og o p -

følgende) forbundne administrative funktioner, der forudsætter

eller har til følge en registrering (bortset fra visse retlige

afgørelser, jfr. ovenfor p k t. 3.3., der foreslås henlagt til vær-

nepligtsstyrelsen). Varetagelsen af de nævnte opgaver vil efter

styringskomiteens opfattelse kræve 5 heltidsansatte medarbejdere

ved hver lokalenhed, eller ialt 15 medarbejdere.

Lokalenhedernes personalebehov kan skønsmæssigt opgøres så-

ledes :

3 sessionshold (adm.pers.) 15 medarbejdere

3 sessionslæger 3 medarbejdere

Varigt tilknyttet adm.pers. 15 medarbejdere

Ialt 33 medarbejdere.
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På Bornholm varetages sessionsafholdeisen af udskrivnings-

chefen (kommandanten) samt 2 administrationsmedarbejdere (heraf 1

på deltid). I det følgende forudsættes den bornholmske ordning

videreført uændret.

x) heraf 4 medarbejdere med halvt timeforbrug
xx) heraf 1 medarbejder med halvt timeforbrug

y) heraf 3 sessionslæger, eller ialt 6 sessionslæger, jfr. dog
nedenfor under yy)

yy) sessionslægearbejdet på Bornholm kan formentlig videreføres
med en løst tilknyttet, honorarlønnet læge.

Det varigt tilknyttede administrationspersonale vil efter

forslaget udgøre 46 medarbejdere (heraf 5 på deltid).

Personale, beskæftiget med sessionsafholdelse, udgør mindst

3o medarbejdere. I udskrivningsvæsenet skal således efter forsla-

get ialt beskæftiges mindst 71 heltidsansatte samt 5 deltidsan-

satte med ikke-lægelig uddannelse og 6 læger. Som opregnet i bi-

lag 8 er udskrivningsvæsenet i dag normeret med ialt 89 heltids-

ansatte medarbejdere og 7 læger eller ialt 96 heltidsansatte,

hvortil kommer 5 deltidsansatte. Reformen vil således efter for-

slaget kunne betyde en reduktion i antallet af normerede heltids-

stillinger på indtil 18. Det bemærkes dog herved, at der i kraft

af en tilbageholdende ansættelsespolitik i de seneste år har væ-

ret et antal vakancer i udskrivningsvæsenet. Finansloven for 1979

forudsætter, at der i dette finansår vil være en forventet gen-

nemsnitlig beskæftigelse på 87 heltidsansatte i udskrivningsvæse-

net .

Som nævnt i bilag 8 er der i det nuværende udskrivningsvæsen

ialt beskæftiget 12o medarbejdere (varigt tilknyttet personale,

sessionslæger, samt timelønnede). Reformens gennemførelse vil be-

tyde en samlet reduktion af medarbejderstaben med ca. 38.
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Styringskomiteen ønsker at understrege, at alle de foranstå-

ende opstillinger er behæftet med en vis usikkerhed, idet det -

før det nye system er indarbejdet - næppe vil være muligt mere

præcist, end her sket, at udtale sig om det fremtidige personale-

behov. Styringskomiteen forudsætter, at det, når det nye system

har fungeret en vis tid, vil være nødvendigt at justere persona-

letallene .

Styringskomiteen skal i den forbindelse bemærke, at refor-

mens gennemførelse i en overgangsperiode formentlig vil kræve

personale til nødvendiggjorte flytninger, ajourføring af sammen-

lagte kartoteker etc. I forbindelse med tilbageholdenhed ved gen-

besættelse af ledigblevne stillinger, vil det derfor formentlig

være muligt at foretage den nødvendige tilpasning af personalets

omfang gennem naturlig afgang på grund af alder. I det tilfælde,

at det vil blive nødvendigt at afskedige personale, skal sty-

ringskomiteen pege på, at en reduktion af det timelønnede, løst

tilknyttede personale - alt andet lige - vil få de mindst indgri-

bende sociale følger.

Styringskomiteen finder, at stillingen som chef for lokalen-

heden i et kommende system vil forudsætte den samme grad af erfa-

ring og uddannelse, som i dag er en nødvendighed for at bestride

stillingen som udskrivningschef. Da styringskomiteen må mene, at

det arbejdsmæssige indhold af stillingen som chef for en lokal-
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enhed ganske svarer til det arbejdsmæssige indhold som udskriv-

ningschef, synes der efter komiteens opfattelse at være grund for

at opretholde stillingens nuværende lønmæssige placering og stil-

lingsbetegnelse.

Styringskomiteen forudsætter endvidere, at udskrivnings væse-

nets øvrige medarbejdere lønmæssigt placeres på en måde, der står

i rimeligt forhold til chefen for lokalenheden (udskrivningsche-

fen).

Styringskomiteen anbefaler endelig, at de implicerede perso-

naleorganisationer bliver inddraget i forhandlingerne om den

fremtidige personalenormering i udskrivningsvæsenet også i for-

bindelse med gennemførelsen af betænkningens forslag.

3.5. Behovet for sessionsofficerer.

På baggrund af den her skitserede organisation af udskriv-

ningsvæsenet mener styringskomiteen på nuværende tidspunkt, at

der vil være behov for 3 sessionsofficerer i det jysk/fynske om-

råde, 3 sessionsofficerer i det sjællandske område, samt 1 ses-

sionsofficer på Bornholm.

Herudover må der knyttes 2 afløsende sessionsofficerer til

henholdsvis det jysk/fynske og det sjællandske område.

Det samlede behov udgør således 11 sessionsofficerer.

3.6. Udsættelse. Værnepligtsnævnets kompetence.

Værnepligtsnævnet er hjemlet i værnepligtslovens § 9, stk.4.

Nævnet beskæftiget sig efter de gældende regler med følgende

sagstyper:

- afgør, hvorvidt personer, der har gennemgået uddannelse

i fremmed stats forsvar, helt eller delvist kan fritages

for uddannelse i det danske forsvar (VPL § 2, stk. 1 ) ,

- afgør, som anden instans, sessionernes afgørelser om

udelukkelse fra tjeneste i forsvaret (VPL § 3, stk. 1,

1. og 2. punktum),

- meddeler udsættelse med aftjening af værnepligt og fri-

tagelse for aftjening af værnepligt efter reglerne i

værnepligtslovens §§ 27 og 28,
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- afgør sager efter § 4 , stk. 1, i loven om værnepligtens

opfyldelse ved bi.standsarbejde i udviklingslandene.

l/ærnepligtsnævnet er med andre ord formelt en sammenblanding

af et 1. instansort]an og et 2 . instansorgan. Kvantitativt må det

imidlertid erkendes, at nævnet kun i meget få tilfælde i forhold

til den samlede sagsmængde optræder som 2 . instans.

Styringskomiteen har drøftet,om den skulle stille forslag

om en lovændring, der ville muliggøre at henlægge yderligere føl-

gende sagstyper fra indenrigsministeriet og forsvarsministeriets

departementer til værnepligtsnævnet:

- rekurssager om udsættelse med session.

- rekurssagsr om udsættelse med indkaldelse til forsvaret,

civilforsvaret og civilt arbejde.

De to forslag, Jer under alle omstændigheder ville have nød-

vendiggjort en reform af værnepligtsnævnets arbejdsgang, ville

sikre, at der fæstner sig en mere ensartet praksis ved afgørelser

af ansøgninger om udsættelse med session og udsættelse med ind-

kaldelse til de forskellige værnepligtsformer, end tilfældet er

under gældende ret.

Forslagene ville endvidere harmonere med anbefalingen i be-

tænkning nr. 743/1975 om planlægning i centraladministrationen og

betænkning nr. 621/1971 om centraladministrationens organisation

af, at der foretages en omfattende udlægning af konkrete sager

fra departementerne.

Forsvarets repræsentanter i styringskomiteen har imidlertid

ikke kunnet medvirke til de nævnte forslag, da de vil indebære,

at en myndighed uden for forsvaret - i højere grad end det er

tilfældet efter gældende ret, jfr. herved værnepligtslovens § 29,

sammenholdt med § 9, stk. 5 - får afgørende indflydelse på opfyl-

delsen af forsvarets styrkemål for værnepligtige og dermed på

forsvarschefens ansvarsområde.

På denne baggrund har styringskomiteen ikke ment at kunne

stille forslag om at ændre værnepligtsnævnets kompetence i den

nævnte retning.
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IV. Sammenfatning af betænkningens forslag.

1. Der oprette; s en styrelse ("indenrigsministeriets værne -

pligtsstyreIse") til varetagelse af de med bedømmelse

og udskrivning af værnepligtige forbundne opgaver så-

ledes :

a. Styrelsen opbygges med 1. udskrivningskreds - Styrel-

sen for civil værnepligt som grundstamme. Forslaget

medfører således ikke oprettelse af nye administra-

tive organer.

b. Værnepligtsstyrelsen får til opgave

1) at forestå sessionsafholdelsen øst for Storebælt,

og eventuelt på dele af Fyn,

2) iøvrigt at forestå den samlede ledelse af sessions-

afholdelsen i hele landet gennem afdelingskontorer,

3) at administrere civil værnepligt,

4) at varetage værne piigtsnævnets sekretariatsfunktio-

ner , samt

5) at varetage øvrige opgaver efter indenrigsministe-

riets nærmere bestemmelse.

c. Der etableres 3 afdelingskontorer vest for Storebælt

foreløbig med sæde henholdsvis i

Sønderborg

Århus

Aalborg.

d. Afdelingskontoret i Sønderborg skal indtil videre dæk-

ke 3. og 7. kreds' nuværende område.

Afdelingskontoret i Århus skal indtil videre dække 4.

kreds ' område.

Afdelingskontoret i Aalborg skal indtil videre dække

5 . kreds' område.

e. Kontorerne i de nuværende 2. og 3. udskrivningskred.se

ned lægges.
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f. Værnepligtsst yre Isen fremkommer med indstilling om hvor-

vidt og i bekræftende fald i hvilket omfang den born-

holmske lokalenheds kon tormæssige opgaver eventuelt kan

henlægges til en anden lokal statsmyndighed.

2 . V'ærnepligtsst yre Isen foretager den nærmere opgavefordeling

mellem sig og de lokale enheder, dog således, at afgørel-

ser af overvejende retlig karakter træffes af værnepligts-

styrelsen mens opgaver af overvejende servicebetonet art

henlægges til lokalenhederne.

Afgørelse af følgende spørgsmål henlægges til værnepligts-

styrelsen:

- om en person er værnepligten undergivet,

- om en person i henhold til værnepligtslovens § 11, jfr.

§§ 36 - 37, er forpligtet til at fremstille sig til be-

dømmelse for session eller en udskrivningschef ,

- om en person af grunde, der ikke vedrører tjenstdygtig-

heden og ikke henhører under § 8, stk. 2, d) har krav på,

at værnepligten for ham bortfalder.

3.Sessionen sammensættes af

- sessions lederen (udskrivningschefen)

- sessionsofficeren

- et kommunalbestyrelsesmedlem

- sessionslægen

således at hvert medlem har een stemme i afgørelser, dog

skal sessions lægens stemme være udslaggivende ved stemme-

lighed i t jens tdygtighedsspørgsmå1 , mens sessions lederen

i andre afgørelser har den udslaggivende stemme ved stem-

me lighed .
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V. Afsluttende bemærkninger.

Idet styringskomiteen hermed afgiver foranstående beta^nkning,

anser den hermed sit arbejde for afsluttet.

Asger Arnberg

J.U. Moos

K.E.U. Christiansen

Louis Anker Heegaard J. Jelstrup
(formand)

Aage Munkgaard

P.K. Hansen

J.C. Krieger

Henrik Nielsen

C.J. Pedersen M. Korsskov Pedersen

Mogens Bjørnbak-Hansen Bent Klinte

Kjeld Olsen
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udarbejdelse af nyt regulativ for bedømmelse af de værneplig-
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I. Arbejdsgruppens nedsættelse, kommissorium og sammensæt-

n in<

De af indenrigsministeriet den 4. marts 1971 nedsatte

FOUSHIP- og Regulativudvalg afgav i 1975 en betænkning om

sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige

(nr. 746/1975). I denne betænkning fremsatte udvalgene blandt

andet forslag om revision af bedømme Isesregulativet, af FOUSHIP-

klassificeringssystemet og forslag til ændringer af sessionsbe-

handlingen m.v.

På baggrund af den udvikling inden for værnepligtsområ-

det, som havde fundet sted siden udformningen af regulativ-

udvalgets forslag, herunder blandt andet ændringerne som følge

af gennemførelse af fordelingsfritagelsessystemet i marts 1975,

nedsatte indenrigsministeriet den 5. oktober 1976 en arbejds-

gruppe, der havde til opgave dels med udgangspunkt i det af

regulativudvalget stillede forslag, dels i den udvikling inden

for værnepligtsområdet, som havde fundet sted siden udformning

af regulativudvalgets forslag, at udarbejde' udkast til nyt re-

gulativ for bedømmelse af de værnepligtiges tjenstdygtighed,

som skulle træde i stedet for det regulativ, som er indeholdt

i indenrigsministeriets cirkulære nr. 172 af 22. december 1954.

I forbindelse hermed skulle arbejdsgruppen ligeledes tage

stilling til, hvilke ændringer i de gældende regler, der bør

gennemføres i konsekvens af det foreslåede regulativs ikraft-

træden, og arbejdsgruppen skulle tage stilling til, på hvil-

ken måde man i fremtiden mest hensigtsmæssigt kan indhente de

for sessionsbehandlingen nødvendige helbredsoplysninger.

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

Sessionslæge A. Eisborg, 1. udskrivningskreds- styrelsen
for civil værnepligt,

sessionslæge Kaj Hansen, 5. udskrivningskreds,

kommandør kaptajn P.K. Hansen, Forsvarskommandoen,

fuldmægtig Bent Klinte, indenrigsministeriet, formand,

udskrivningschef Aage Munkgaard, 1. udskrivningskreds-
styrelsen for civil værnepligt,

generallæge Svend Trier, Forsvarskommandolægen.

Som sekretær for arbejdsgruppen udpegedes:

Fuldmægtig Birgit Skjærlund, indenrigsministeriet.
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II. Arbejdsgruppens overvejelser.

A. Bestemmelser for bedømmelse af helbredsmangler.

Arbejdsgruppen har i sit arbejde taget udgangspunkt i den

af regulativudvalget udarbejdede fortegnelse over helbredsmang-

ler, betænkning 746/1975, bilag 6 underbilag 3). Arbejdsgruppen

har endvidere lagt til grund, at det på et sessionslægemøde

den 22. november 1975 blev besluttet, at de i regulativudvalgets

udkast til fortegnelse over helbredsmangler anførte samlegrup-

per ikke skulle anvendes i et nyt system, men at alle helbreds-

mangler skal angives med en talkode i WHO's sygdomsklassifika-

tion.

Arbejdsgruppens formand drøftede på et møde i december

1976 med overlæge C.J. Møllenbach, sundhedsstyrelsen, hvorvidt

sundhedsstyrelsen vil kunne stå inde for den af regulativud-

valget udarbejdede fortegnelse over helbredsmangler, eller om

denne med henblik på eventuelle korrigeringer og ajourføringer

burde forelægges sundhedsstyrelsen til udtalelse.

Overlæge Møllenbach mente ikke, at der var noget til hinder

for, at karakterlisten anvendes ved bedømmelsen af de værneplig-

tige i den af regulativudvalget udarbejdede udformning, for så

vidt angår de lidelser, hvor karakterbedømmelsen er overladt

til sessionslægens skøn, det vil sige at lægen kan bedømme den

værnepligtiges lidelse inden for kar akter rammerne 0-1. 0-2, 0-3

eller 0-4. Overlæge Møllenbach fandt det imidlertid rigtigst -

i det omfang arbejdsgruppen fandt, at der var behov herfor -

for sundhedsstyrelsen at forelægge de tilfælde, hvor fortegnel-

sens karakterliste alene giver mulighed for anvendelse af karak-

teren 0, eller hvor lægen er afskåret fra at bedømme en lidelse

med karakteren 0. For så vidt angår karakterliste vedrørende

syn og hørelse var det Møllenbachs opfattelse, at der næppe

var noget behov for at lade disse karakterer nyvurdere.

På baggrund heraf foretog arbejdsgruppen en gennemgang

af fortegnelsen over helbredsmangler, og fandt, at det for det

store flertal af helbredsmanglers vedkommende, hvor listen giver

sessionen mulighed for at anvende samtlige karakterer mellem

0 og 4, eventuelt 5, ikke var nødvendigt at indhente sundheds-

styrelsens udtalelse. Det blev heller ikke fundet nødvendigt

at forelægge for sundhedsstyrelsen spørgsmålet om refraktions-
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anomaliers og høretabs betydning for tjenstdygtigheden, da

dette spørgsmål allerede af regulativudvalget er drøftet ind-

gående mod sundhedsstyrelsens sagkyndige. Om bedømmelse af

hørelse henvises til pkt. C nedenfor.

Arbejdsgruppen forelagde den herefter tilbageværende

del af fortegnelsen over helbredsmangler for sundhedsstyrelsen,

og man spurgte specielt, hvorvidt den anførte vurdering af

fortegnelsens nr. 019 (alle tilfælde med tidligere påvist ud-

skillelse af tuberkelbaciller) ikke burde begrænses til de

seneste 5 år. Den for sundhedsstyrelsen forelagte fortegnelse

er optaget som bilag 1 til denne redegørelse.

T skrivelse af juli 1977 tilbagesendte sundhedsstyrelsen

den fremsendte fortegnelse påført bekrsftendo svar ud for de

lidelser, hvor der ikke fra sundhedsstyrelsens side skønnedes

at være indvendinger mod den anførte vurdering. Sundhedsstyrel-

sen udtalte endvidere, at for så vidt angår det særligt rejste

spørgsmål inden for fortegnelsens nr. 019 er 5 års karenstid

tilstrækkelig, dog forudsat at dagældende har gennemgået relevant

anti tuber ku løs kemoterapeutisk behandling.

På baggrund heraf skal arbejdsgruppen foreslå, at den af

regulativudvalget udarbejdede fortegnelse over helbredsmangler

anvendes som karakterliste ved bedømmelse af de værneplig tiges

tjenstdygtighed, herunder s.' ledes at tilfælde med tidligere

påvist udskillelse af tuberkelnaciller (019) altid bedømmes

med karakteren 0. Arbejdsgruppen har fundet, at det vil være

vanskel i t administrativt at skulle bedømme følge t ils tande

efter tuberkulose på baggrund af de ofte udokumenterede eller

mangelfulde oplysninger,der vil kunne indhentes om den behand-

ling, som en værnepligtig har gennemgået, og det foreslås der-

for, at der i de nævnte tilfælde - som det sker efter det gæl-

dende regulativ - gives karakteren 0.

Det foreslås, at fortegnelsen over helbredsmangler optages

som bilag til det nedenfor under pkt. H omtalte udkast til cir-

kulære under betegnelsen "Bestemmelser for bedømmelse af hel-

bredsmangler " .

Arbejdsgruppen skal samtidig anbefale, at der løbende fore-

tages en vurdering af den foreslåede karakterliste enkeltbestem-

melser med henblik på foretagelse f eventuelle korrigeringer.
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B. Bedømmelse af farvesans.

Regulativudvalget foreslog i sin betænkning, at der på

sessionen indføres bedømmelse af de værnepligtiges farvesans.

Arbejdsgruppen skal foreslå, at dette forslag nu gennemføres

særligt af hensyn til bedømmelse af de værnepligtiges egnethed

til tjeneste i søværnet. Arbejdsgruppen foreslår, at der ved

bedømmelsen af farvesans på sessionerne anvendes Boströms II

farvesanstavler, idet arbejdsgruppen finder, at en bedømmelse

ved hjælp af disse farvesanstavler vil give tilstrækkelig

sikker bedømmelse af farvesansen. Arbejdsgruppen finder i

lighed med regulativudvalget, at bedømmelsen af de værneplig-

tiges farvesans ikke skal influere på fastsættelse af den

værnepligtiges tjenstdygtighed. Det foreslås, at resultatet

af den fortagne bedømmelse af farvesansen registreres således,

at der i tilfælde, hvor den værnepligtige findes at have nor-

mal farvesans, på bedømmelseskortet anføres betegnelsen "sikker",

og at der i tilfælde hvor værnepligtige findes at have nedsat

farvesans anføres betegnelsen "usikker".

Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til Bestemmelser for

bedømmelsen af de værnepligtiges farvesans. Der henvises til

bilag 2 til denne redegørelse. Disse bestemmelser foreslås

optaget som bilag til Cirkulære om sessionsbehandling, bedømmelse

og udskrivning af værnepligtige, jfr. nedenfor under pkt. H.

C. Bedømmelse af hørelse.

Regulativudvalget fremsatte i sin betænkning (746/1975)

udkast til bestemmelser for bedømmelsen af de værnepligtiges

hørelse.

Udkastet indeholder forslag om, at der som grundlag for

vurderingen af de værnepligtiges tjenstdygtighed skal fore-

ligge et audiogram optaget med luftledning. Ved optagelse af

audiogrammet foreslås foretaget målinger på frekvenserne 250,

500, 1000, 2000, 4000 og 8000 Hz med indledende screening sva-

rende til 20 db efterfulgt af måling med større lydstyrke på

frekvensen, der ikke er omfattet af 20 db.

I anledning af en brevveksling mellem overlæge Ole Bentzen,

Statens Hørecentral i Århus og generallæge S. Trier, har man

i arbejdsgruppen drøftet spørgsmålet om det ønskelige i, at der
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på sessionerne foretages målinger på 6000 Hz og om hvilken be-

tydning et konstateret høretab (herunder isolerede horetab) på

6000 Hz bor tillægges i henseende til de værnepligtiges tjenst-

dygt ighed.

På baggrund af den usikkerhed, som den nævnte drøftelse

skabte i arbejdsgruppen, anmodede arbejdsgruppen i januar 1978

sundhedsstyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt der siden af-

givelse af betænkningen nr. 746/1975 er sket en sådan ændring

af vurderingen af høretab (herunder isolerede høretab) på

6000 Hz, at det må anses for ønskeligt, om der til grund for be-

dømmelsen af de værnepligtiges tjenstdygtighed foretages må-

ling på denne frekvens, og i bekræftende fald, hvorledes høre-

tab på 6000 Hz bør bedømmes.

Sundhedsstyrelsen udtalte i skrivelse af 21. marts 1978,

efter at spørgsmålet havde været forelagt for styrelsens kon-

sulent i øresygdomme, at de seneste års udvikling inden for

audiologien har gjort det ønskeligt ved audiogramoptagelser

at foretage målinger af hørelsen også ved 3000 og 6000 Hz.

Arbejdsgruppen holdt på denne baggrund et møde med sund-

hedsstyrelsen, om udformning af nye bestemmelser for bedømmel-

se af værneplig tiges hørelse, og arbejdsgruppen foreslår på

grundlag heraf, at der på sessionerne også foretages målinger

på 3000 Hz og på 6000 Hz. Det foreslås samtidig, at konstaterede

høretab bedømmes som det fremgår af de af arbejdsgruppen ud-

arbejdede Bestemmelser for bedømmelse af værnepligtiges hørelse.

Der henvises til bilag 2. Bestemmelserne, der i en skrivelse

af 27. juni 1978 er tiltrådt af sundhedsstyrelsen, foreslås op-

taget som bilag til det nedenfor under pkt. H omtalte udkast

til c ir kulære.

Et af arbejdsgruppens medlemmer, sessionslæge Kaj Hansen,

har ikke fundet de foreslåede hørebestemmelser acceptable, og

har derfor afgivet en særudtalelse herom, jfr. bilag 8.

For så vidt angår grundlaget for bedømmelsen af de værne-

pligtiges hørelse finder arbejdsgruppen, at der må indhentes

speciallægeerklæringer i alle tilfælde, hvor det på sessionen

optagne audiogram medfører hørekarakteren 3 eller en lavere

karakter. Dette bør ligeledes ske i tilfælde, hvor resultatet

af prøven er usikkert og hvor dette ikke entydigt kan bekræftes

ved en ny prøve. En egentlig speciallægeerklæring vil dog ikke

være fornøden når der f.eks. i en foreliggende skolelægejour-

nal foreligger en speciallægeerklæring, der viser tilsvarende

bedømmelse af hørelsen som det på sessionen foretagne audiogram.
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D. Syn.

Arbejdsgruppen har ikke fundet at burde stille forslag, om

ændring af det af regulativarbejdsgruppen udarbejdede udkast

til bestemmelse om bedømmelsen af de værnepligtiges syn, idet

man har lagt til grund, at dette af regulativudvalget har været

forhandlet med sundhedsstyrelsens sagkyndige, samt at sundheds-

styrelsen overfor arbejdsgruppen har tilkendegivet, at dette

udkast vil kunne lægges til grund uden yderligere forelæggelse

for sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal derfor foreslå,

at de af regulativudvalget foreslåede bestemmelser nu sættes

i kraft. Der henvises til bilag 2, som foreslås optaget som

bilag til det nedenfor under pkt. H omtalte udkast til cirkulære

E. Procedure for indhentelse af oplysninger om de værne-

pligtiges helbred.

Betænkning nr. 746/1975 indeholder forslag om, at der

søges tilvejebragt så mange oplysninger om den enkelte værne-

pligtige, som muligt, inden han møder på sessionen, hvilket

blandt andet vil kunne indebære, at antallet af værnepligtige,

der forbigås med henblik på fremskaffelse af lægeerklæringer

m.v. kan reduceres. Regulativudvalget og styringskomiteen

vedrørende rationalisering af udskrivningsvæsenet foreslog

således, at der i god tid inden sessionsbehandlingen til de

værnepligtige udsendes et spørgehæfte, hvori de værnepligtige

opfordres til at give en række for sessionsbehandlingen rele-

vante oplysninger, herunder især oplysninger om tidligere

sygdomme m.v. Betænkningen indeholder forslag til udformning

af et sådant spørgehæfte.

Der blev på sessionen i foråret 1975 afholdt et forsøg

af 1 måneds varighed i 1.-5. og i 7. udskrivningskreds med

det af regulativucvalget og styringskomiteen foreslåede

helbredsspørgshæfte. Resultaterne af dette forsøg blev drøftet

på et møde mellem repræsentanter for indenrigsministeriet,

forsvarsministeriet, udskrivningsvæsenet og sessionslægerne

den 22. november 1975. Der forelå på dette møde udkast til

alternative udformninger af helbredsspørgehæftet, og det

drøftedes, hvorvidt man i det hele taget skulle anvende et

spørge hæfte til brug ved indhentelse af oplysninger om de

værnepligtiges helbred forud for sessionerne.
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Resultatet af drøftelserne på dette møde blev, at der

på Sessionen i efteråret 1976 skulle afholdes endnu et forsøg

med det foreslåede helbredsspørgehæfte. Dette forsøg skulle

strække sig over hele sessionsperioden, og der skulle under

forsøget registreres detaljerede oplysninger om resultatet

af dette. Det blev endvidere besluttet, at man skulle forsøge

at foretage en meningsmåling blandt de sessionsbehandlede

værnepligtige i efteråret 1976 i samarbejde med Militær Psykolo-

gisk Tjeneste. Denne meningsmåling skulle dels gå på de værne-

pligtiges mening om anvendelse af et helbredsspørgehæfte og

dels på deres mening om sessionsbehandlingen iøvrigt.

Resultaterne af forsøget med anvendelse af et helbredsspør-

gehæfte forelå i januar 1977, og resultatet af den foretagne

meningsmåling forelå i en rapport fra Militær Psykologisk Tjeneste

i marts 1977.

Af udskrivningskredsenes bsvarelser af de spørgsmål, der

blev stillet dem i forbindelse med afholdelse af forsøget med

helbredsspørgehæfterne fremgår det, at en del af udskrivnings-

kredsene har fundet hæftet for omfattende i den foreliggende

form. En del af kredsene har endvidere angivet, at arbejdet med

anvendelse af helbredsspørgehæfterne har betydet et betydeligt

merarbejde for udskrivningsvæsenet. Der blev dog også givet

udtryk for, at tanken om udsendelse af et spørgehæfte forud for

sessionen er værdifuld, og at der bør arbejdes videre hermed.

Af resultatet af Militær Psykologisk Tjenestes meningsmå-

ling blandt de værnepligtige fremgår det, at en stor del af de

værnepligtige har givet udtryk for tilfredshed med forinden ses-

sionsbedømmelsen at have lejlighed til at udfylde et spørgehæfte,

og det fremgår endvidere af rapporten, at samtaler med de mødende

værnepligtige har vist samme tendens. Det fremgår endvidere, at

de værnepligtige generelt set har fundet helbredsspørgehæftet

letatforstå.

På baggrund af disse undersøgelser, samt af arbejdsgruppens

overvejelser om hvorledes indhentelse af oplysninger til brug

for sessionsbedømmelsen mest hensigtsmæssigt kan foregå, fore-

slår arbejdsgruppen, at der i fremtiden udsendes et spørgehæfte

til samtlige værnepligtige inden disse skal møde på session,

indeholdende spørgsmål dels om de værnepligtiges helbred, dels

om personlige forhold, som det er af betydning at have kendskab

til forud for sessionsbehandlingen. På grundlag af de oplysnin-
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ger, der gives i haftet skal udskrivningskredsene indhente

eventuelle yderligere oplysninger om den pågældende fra langer,

sygehuse m.v. Arbejdsgruppen har herved lagt vægt på, at det

fra de værnepligt ices side i forbindelse med arbejdet i FOUSHIP-

og Regulativudvalgene blev tilkendegivet, at de ønskede en mere

omfattende sessionsbedømmelse. Arbejdsgruppen er imidlertid enig

med regulativudvalget om, at en øget lægelig indsats ikke bør

fordeles ligeligt på alle sessionsmødende, idet behovet for læge-

lig undersøgelse af og samtale med den enkelte værnepligtige

afhænger af dennes helbredstilstand, hvorfor det må anses for

væsentligt, at en betydelig diel af sessionslægens tid anvendes

på de værnepligtige, om hvis tjenstdygtighed der kan være tvivl.

Arbejdsgruppen har endvidere lagt vægt på, at der fra de værne-

pligtiges side i forbindelse med forsøget på sessionen i efter-

året 1976 er tilkendegivet tilfredshed med at de forinden

sessionsbehandlingen havde haft lejlighed til at fremkomme

med oplysninger om deres helbredstilstand forud for mødet på

sessionen, samt på at forsøget med anvendelse af helbreds-

spørgehæfter viste, at det vil være muligt at nedbringe

antallet af forbigåede værnepligtige, ved anvendelse af et

helbredsspørgehæfte forud for sessionen.

Arbejdsgruppen har gennemarbejdet det under forsøget

anvendte helbredsspørgehæfte, og foreslår på baggrund heraf,

at der foretages en del ændringer i dette. Arbejdsgruppens

forslag til helbredsspørgehæfte er optaget som bilag 3 til

denne redegørelse.

Helbredsspørgshæftets indledning har arbejdsgruppen søgt

forenklet og forkortet således at de værnepligtiges forståelse

af denne skulle blive bedre. Vedrørende det problem, som er

rejst for arbejdsgruppen i indenrigsministeriets skrivelse

af 18. februar 1977 med hensyn til, om der bør gives de værne-

pligtige tilsagn om diskretion for så vidt angår de oplysninger,

som foreligger om dem forud for sessionsmødet, skal arbejds-

gruppen foreslå, at der i indledningen til helbredsspørgehæftet

henvises til de almindelige regler i lægeloven og i tjeneste-

mandsloven om tavshedspligt, idet arbejdsgruppen finder, at disse

regler vil være dækkende for det personale, som skal benytte

de afgivne oplysninger.
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Arbejdsgruppen foreslår, at der ved anvendelse af spørge-

hæftet indhentes oplysninger om de værnepligtiges helbred og

om en række personlige forhold til brug ved sessionsbehandlingen.

Disse spørgsmål er samlet, i et særligt afsnit forud for helbreds-

spørgsmålene. Spørgsmålene om de værnepligtiges skolegang, har

dels betydning i forbindelse med indhentelse af skolelægeoplys-

ninger, dels ved registrering af de værnepligtiges skoleuddan-

nelse på bedømmelseskortet, (jfr. afsnit G ). Spørgsmålet om

hvilken idræt den værnepligtige dyrker, er begrundet i, at det

ved bedømmelsen af de afgivne helbredsoplysninger vil kunne

være af betydning, om den værnepligtige trods visse helbreds-

mangler er i stand til at dyrke idræt, og i bekræftende fald

hvilken.

Arbejdsgruppen har endvidere foretaget en gennemgang

af de lægelige spørgsmål i spørgehæftet, og har herunder dels

forsøgt at begrænse antallet af disse mest muligt, dog således,

at besvarelsen af de foreslåede spørgsmål giver tilstrækkeligt

grundlag for bedømmelse af, om der skal indhentes yderligere

oplysninger forud for sessionsmødet, dels forsøgt at gøre hæftet

så enkelt at udfylde, at det kan forventes, at de værneplig-

tige vil være i stand til at besvare hæftet uden større besvær.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der på hver side

i helbredsspørgehæftet yderst i højre margen henvises til de

relevante numre i WHO's sygdomsklassifikation. Dette skulle

gøre arbejdet med anvendelse af helbredsspørgehæftet sammen

med sygdomsklassifikationen lettere.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der som en hjælp

for de værnepligtige ved besvarelsen af helbredsspørgehæftet

indføjes en stikordsliste bagest i hæftet.

Med hensyn til adressering af hæfterne til de værneplig-

tige er det for arbejdsgruppen af Datacentralen af 1959 I/S

oplyst, at hæftets for- og bagside vil kunne trykkes i ende-

løse baner, således at de værnepligtiges adresser, og den ud-

skrivningskreds, hvortil den værnepligtige hører, vil kunne

udskrives af Datacentralen ved hjælp af de oplysninger om de

sessionsmødepligtige værnepligtige, som Datacentralen er i

besiddelse af. Når sådan påskrift har fundet sted, vil hæfternes

"indmad" kunne sættes ind mellem for- og bagsiden, og hæfterne

vil være klar til udsendelse i rudekuverter. Det vil endvidere

være muligt at påføre navn og adresse på den udskrivningskreds,

hvortil hæftet skal returneres, på bagsiden af dette. Hæftet

kan således returneres til kredsene i medsendte rudekuverter.
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F. Procedure ::or udsendelse af helbredsspørgehæfter.

Tanken med de" foreslåede helbredsspørgehæfte er, at dette

skal udsendes til samtlige værnepligtige inden disse skal møde

på session, således at helbredsspørgehæfterne vil kunne retur-

neres til udskrivningskredsene og behandles her, inden sessions-

behandlingen.

Da helbredsspørgehæfterne inden sessionsbehandlingen skal

gennemgås dels af medarbejdere i udskrivningskredsene dels af

sessionslægen, og da der forinden sessionen skal kunne indhentes ^

eventuelle supplerende helbredsoplysninger om de værnepligtige,

er det ønskeligt, at helbredsspørgehæfterne udsendes til de

værnepligtige i god tid forud for sessionstidspunkt.

Problemerne onkring tilrettelæggelsen af proceduren for

udsendelse af helbredsspørgehæfter har været drøftet med repræ-

sentanter for 1. udskrivningskreds- styrelsen for civil

værnepligt. På baggrund heraf, skal arbejdsgruppen foreslå,

at den fremtidige fremgangsmåde ved udsendelse af helbreds-

spørgehæfter tilrettelægges på følgende måde for så vidt angår

en efter årssession:

I uge 9 fremstilles af Datacentralen optagelsesblanketsæt,

og sidst i uge 11 udsendes ved Datacentralens foranstaltning

hæftet "Session og indkaldelse" og det spørgekort, hvor de

værnepligtige anmodes om at give oplysning om ønsker som udsæt-

telse med session af hensyn til igangværende uddannelse m.v.

Helbredsspørgehæftet udsendes i uge 13, og der rykkes for besvarel-

ser af helbredsspøcgehæftet i uge 17. De udfyldte helbredsspørge-

hæfter vil således kunne forventes modtaget i udskrivningskred-

sen fra slutningen af april måned.

For at opnå, at de værnepligtige, der agter at søge udsæt-

telse med session ikke rykkes for indsendelse af helbredsspør-

gekort, skal arbejdsgruppen foreslå, at de værnepligtige anmo-

des om at returnere spørgekortet inden for 4 uger mod 6 uger

under forsøget i 1976, og at svarfristen for helbredsspørgehæf-

tet bliver 3 uger, mod 2 uger under forsøget 1976.

De tilsvarende terminer for en forårssession foreslås at

være følgende:

Optagelsesblanketsæt fremstilles ved Datacentralens foran-

staltning i uge 35. Hæftet "Session og indkaldelse" og spørge-

kort udsendes sids-; i uge 37. Helbredsspørgehæf tet udsendes i

uge 39, og der rykkes for besvarelserne i uge 43.
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Grunden til, at arbejdsgruppen for forårssessionens ved-

kommende foreslår, at udsendelserne påbegyndes en måned senere

og altså tættere på sessionens begyndelse end for efterårs-

sessionens vedkommende er, at det for udskrivningsvæsenet

formentlig er ønskeligt, at efterårssessionen er kommet igang,

forinden man begynder forberedelsen af forårssessionen med ud-

sendelse af helbredsspørgehæfter m.v.

Arbejdsgruppen har overvejet, hvorvidt man bør foreslå, at

helbredsspørgehæfterne bør udsendes sammen med hæftet "Session

og indkaldelse" eller om det bør ske ved en selvstændig udsen-

delse. Arbejdsgruppen har i den forbindelse lagt til grund, at

en samlet udsendelse af dette materiale forudsætter, at der

foretages en manuel gennemgang af dette, inden det lægges i

kuverter til de værnepligtige, idet der er anført personnummer

både på spørgekortet og på helbredsspørgehæftet. Arbejdsgruppen

er bekendt med, at anførelse af personnummer på dette materiale

er nødvendigt for udskrivningskredsenes behandling af dette,

idet en del værnepligtige ved tilbagesendelse kan tænkes at

ville undlade at anføre CPR-nummer.

Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, hvorvidt man bør

foreslå, at der foretages løbende udsendelser af helbreds-

spørgehæfterne til de værnepligtige eller om udsendelse bør

ske samlet til alle de værnepligtige, der skal møde på én

session. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at udsendelsen

bør ske samlet, idet det fra 1. udskrivningskreds er oplyst, at

en løbende udsendelse af spørgehæfter vil skulle tilrettelæg-

ges således, at helbredsspørgehæfterne udsendes først til de

værnepligtige, der skal møde tidligst på sessionen. Dette forud-

sætter, at kommunekoderne lægges ind på de bånd i Datacentralen,

som benyttes ved adresseudskrifter, idet det ikke ellers vil

være muligt at udsende helbredsspørgehæfterne i den rigtige

rækkefølge baseret dels på de værnepligtiges personnummer,

dels på deres bopæl. Det bemærkes i den forbindelse, at tidspunk-

tet for en værnepligtigs møde på session er afhængig dels af

hans fødselsdato dels af hans bopæl. Inddelingen efter bopæl

er af særlig betydning på de rejsende sessioner. Endvidere

forudsætter en løbende udsendelse, at de bånd, som Datacentralen

benytter sig af, ajourføres i det centrale personregister med

hensyn til adresser forud for hver udsendelse. En løbende ud-
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sendelse vil derfor medføre, at de omtalte bånd skal ajourfø-

res flere gange i forbindelse med udsendelse til en sessions-

per iode .

Arbejdsgruppen har overvejet, om også værnepligtige, der

absolut intet fejler skal opfordres til at returnere spørgehæftet

til udskrivningskredsen, og er kommet til det resultat, at

samtlige værnepligtige bør opfordres til at returnere helbreds-

spørgehæftet i udfyldt stand, også selv om de kan angive, at de

intet fejler. Baggrunden herfor er, at man i modsat fald ikke er

i stand til fra udskrivningsvæsenets side at konstatere, hvor-

vidt undladelse af at tilbagesende helbredsspørgehæftet skyldes,

at de værnepligtige ikke har helbredsmangler af betydning for

udskrivningen, eller om den skyldes almindelig undladelse heraf.

En oversigt over proceduren for udsendelse af helbredsspør-

gehæf ter sammenholdt med den procedure, der fulgtes på sessio-

nen i efteråret 1976 er optaget som bilag 4 til denne redegørel-

se .

Såfremt enkelte værnepligtige undlader at tilbagesende

helbredsspørgehæftet forud for sessionen finder arbejdsgrup-

pen det hensigtsmæssigt, at disse værnepligtige på sessionen,

inden lægeundersøgelsen bliver bedt om at udfylde et helbreds-

spørgehæf te .

G. Bedømmelseskort.

På baggrund af forslaget om indførelse af et helbreds-

spørgehæfte, har arbejdsgruppen udarbejdet udkast til et be-

dømmelseskort til erstatning af det eksisterende helbreds-

kort. Dette bedømmelseskort skal bruges ved sessionernes re-

gistrering af de helbredsmangler, og øvrige oplysninger, der

registreres på sessionerne. Baggrunden herfor er, at der ved

indførelsen af et helbredsspørgehæfte, ikke længere vil være

nogen begrundelse for, at lade de værnepligtige besvare hel-

bredsspørgsmål på sessionen. Arbejdsgruppen har gennemgået

det eksisterende helbredskort og har foreslået dette ændret,

således som det fremgår af bilag 5.

Arbejdsgruppen skal foreslå, at betegnelsen helbredskort

ikke længere anvendes, men at betegnelsen på det foreslåede

kort bliver bedømmelseskort, hvilket skulle hindre forveks-

linger mellem helbredsspørgehæftet og det "gamle" helbreds-

kort .
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Det foreslåede bedømmelseskort er opbygget således, at

sessionslægen på bedømmelseskortets øverste fløj skal angive

de værneplig tiges lidelser opdelt i de af FOUSHIP- og Regula-

tivudvalgene foreslåede 4 katagorier og angive WHO-kode og

karakteren for de enkelte helbredsmangler. I "kassen" yderst

til højre på bedømmelseskortets øverste fløj skal angives

den samlede karakter for hver af de 4 kategorier af helbreds-

mangler. Disse karakterer tænkes overført til de rubrikker

på bedømmelseskortets midterste fløj, der er benævnt 10a, 10b,

10c og 10d. Denne overførelse foreslås foretaget af sessions-

lægen. Sessionslægen vil endvidere skulle udfylde felterne om

de værnepligtiges syn og hørelse, og føre karaktererne ned i

rubrik 11 på bedømmelseskortets midterste fløj. Oplysninger om

de værnepligtiges intelligens tænkes således som det er tilfæl-

det i dag, inden den værnepligtig møder hos sessionslægen ,

påført af prøvelederen på 5. linie på kortets 2. halvdel. Karak-

teren for intelligens tænkes ført ned i rubrik 11 af sessions-

lægen .

Bedømmelseskortet er endvidere udformet således, at

oplysningerne på bedømmelseskortets midterste fløj 2. afde-

ling 1. og 2. linie (vægt, skoleklasse m.v.) kan udfyldes af

sessionsmedhjælperne forinden den værnepligtige møder for

sessionskommissionen. Felterne 12, 14, 15, 16, 17 18 og 19

tænkes udfyldt af sessionen.

Endelig foreslås bedømmelseskortet udformet således, at

sessionslægen på bedømmelseskortets nederste fløj kan anføre

oplysninger i tilfælde, hvor det viser sig ønskeligt at ind-

hente supplerende helbredsoplysninger om den værnepligtige.

Arbejdsgruppen skal endelig foreslå, at der til udskriv-

ningskredsene udsendes instruktion om anvendelse af bedømmel-

seskortene forinden anvendelsen af disse påbegyndes.

Med hensyn til sessionslægens meddelelse til udskrivnings-

væsenets øvrige personale om, hvilke oplysninger, der ønskes

indhentet forud for sessionsbehandlingen på grundlag af de i

spørgehæftet afgivne oplysninger, skal arbejdsgruppen foreslå,

at der anvendes et kort i lighed med de statistikbilag, der af

udskrivningskredsene anvendtes i forsøget med anvendelse af

helbredsspørgehæfter på sessionen i efteråret 1976.
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H. Cirkulære om sessionsbehandling, bedømmelse og udskriv-

ning af værnepligtige.

Arbejdsgruppen har gennemgået det som bilag 8 i betænk-

ning nr. 746/1975 optagne udkast 2 til Cirkulære om sessions-

behandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige, der er

tænkt at skulle træde i stedet for indenrigsministeriets cirku-

lære nr. 172 af 22. december 1954 indeholdende regulativ for

bedømmelse af de værnepligtiges tjenstdygtighed. Arbejdsgruppen

foreslår en række ændringer i det nævnte udkast som følge af

de ændrede forudsætninger, som er indtruffet siden betænknin-

gens afgivelse, herunder især det i marts 1975 gennemførte

f ordelingsf r itagelsessystern. Det af arbejdsgruppen udarbejdede

udkast til cirkulære er optaget som bilag 6 til denne redegørel-

se .

Nedenfor er givet en række kommentarer til nogle af de

ændringer, som arbejdsgruppen foreslår foretaget i forhold

til det af FOUSHIP- og Regulativudvalgene udarbejdede udkast

til c ir kulære.

Ad 1. Indledning:

Arbejdsgruppen har ikke forslag til ændringer af dette afsnit

Ad 2. Indhentelse og vurdering af oplysninger om de værne-

pligtige inden sessionsmødet.

Arbejdsgruppen foreslår, at overskriften ændres, således

at den også dækker bestemmelserne om vurdering af de indhentede

oplysninger.

Afsnittets bestemmelser om anvendelse af et helbredsspørge-

hæfte er ændret i overensstemmelse med den ovenfor foreslåede

procedure omkring udsendelse af helbredsspørgehæfter.

Arbejdsgruppen skal endvidere foreslå, at det klart af teks-

ten fremgår, at sessionslægen alene kan indstille til sessionen

om en værnepligtig oør erklæres tjenstudygtig (TU) uden at skulle

give personligt møde på sessionen.
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Ad 3. Undersøgelserne på sessionen og sessionslagens be-

dømmelse af den værnepligtige.

Arbejdsgruppen skal foreslå, at bestemmelserne for gennem-

førelse af de prøver og målinger (intelligensprøve, høreprøve,

synsprøve, måling af højde og vægt og farvesansprøve) og for

sesslonslægens bedømmelse af de værnepligtige, som foreslås

foretaget på sessionen, optages som bilag til cirkulæret. Det

af arbejdsgruppen udarbejdede udkast hertil (se bilag 2) er

omtalt ovenfor.

Arbejdsgruppen har ikke fundet, at den foreslåede bestemmel-

se i det af FOUSHIP- og Regulativudvalgene udarbejdede cirkulæ-

reudkast om, at sessionen bør forbigå værnepligtige, hos hvem

der findes helbredsmangler, som vel ikke umiddelbart frembyder

hindring for gennemførelse af værnepligtstjenesten, men som

efter deres art og grad må befrygtes at ville udvikle sig så-

ledes, at de bliver en hindring for tjenesten, er i overens-

stemmelse med de gældende bestemmelser i værnepligtsloven om

forbigåelse af værnepligtige på sessionerne. Under henvisning

hertil, samt til at der ikke skønnes at være behov for en

bestemmelse af dette indhold foreslås, at denne bestemmelse

ikke medtages i cirkulæret.

Ad 4. Klassifikationssystemet og dets anvendelse.

Arbejdsgruppen har foreslået, at hver forekommende hel-

bredsmangel, der registreres i helbredsprofilen - og i kapaci-

tetsprofilen for så vidt angår hørelse og syn - angives ved en

trecifret talkode i WHO's sygdomsklassifikation, således at

de af FOUSHIP- og Regulativudvalgene foreslåede samlegrupper

undgås, jfr. bemærkningerne ovenfor under punkt A.

Arbejdsgruppen har på baggrund heraf foreslået formulerin-

gen af pkt. 4 ændret. Man skal samtidig foreslå, at det i for-

bindelse med cirkulærets ikrafttræden nøje oplyses for udskriv-

ningskredsene, hvorledes WHO's sygdomsklassifikation bør an-

vendes, samt hvorledes de forekommende helbredsmangler bør

reg istrer es.
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For så vidt angår bemærkningerne til karakteren 1 skal

arbejdsgruppen foreslå disse ændret, således at formuleringen

"den værnepligtige kun kan anvendes til hjemmeværnet" ændres

til "men som dog ikke udelukker tjeneste i hjemmeværnet". Man

skal endvidere foreslå, at bemærkningerne til anvendelse af

karakteren 1 ændres således, at ordene "eller i civilforsva-

ret uden for civilfor svar skorpset" udgår,, idet der ikke på

sessionerne finder udskrivning sted til denne tjeneste.

FUOSHIP- og Regulativudvalgene har i det i betænknin-

gen indeholdte cirkulæreudkast foreslået, at sessionen ved fastsættelsen

af tjenstdygtighedsvedtegningen i særlige tilfæl-

de, hvor der foreligger helbredsmangler i mere end en kategori,

efter et skøn kan fastsætte en lavere tjenstdygtighedsved-

tegning end den af den laveste hovedkarakter bestemte, idet en

samtidig begrænsning af flere af en værnepligtigs evner i enkel-

te tilfælde vil kunne have en indbyrdes forstærkende virkning.

Arbejdsgruppen har på baggrund af dette forslag drøftet, hvor-

ledes en sådan skønsmæssig nedsættelse af den værnepligtiges

tjenstdygtighedsvedtegning vil kunne indpasses i det foreslåede

sessionssystem, her ander hvorvidt der bør indføres en "T-faktor",

der skal registrere en sådan skønsmæssig nedsættelse, således

at der for en værnepligtig, der f.eks. som laveste karakter i

hver af de fem kategorier har karakteren 3, men som af sessionen

skønnes at burde have en lavere tjenstdygtighedsvedtegning, an-

føres en "T-faktor", som i det konkrete tilfælde skulle være

A.2. Det er imidlertid oplyst for arbejdsgruppen, at en sådan

ordning vil være uforenelig med det EDB-system, der er etableret

i forsvarskommandoen, idet de kontrolforanstaltninger, som skal

tilsikre, at der ik<e opstår kodningsfejl og lignende vil blive

forstyrret herved.

På denne baggrund skal arbejdsgruppen foreslå, at der

indføres et system, således at der efter sessionens skøn,

i tilfælde, hvor samtidig begrænsning af flere af den værne-

pligtiges evner har en indbyrdes forstærkende virkning, efter

sessionens skøn kan fastsætte en lavere hovedkarakter i en af

de berørte kategorier. Ved indkodning af karakteren for disse

kategorier, vil de værnepligtiges tjenstdygtighedsvedtegninger

være en logisk følge af de karakterer, der er anført som hoved-

karakterer under helbreds- og kapacitetsprofilen. Arbejdsgruppen

har formuleret sit udkast til cirkulære i overensstemmelse her-

med .
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For så vidt angår de af FOUSHIP- og Regulativudvalgene i

betænkningens udkast til cirkulære foreslåede tjenstdygtigheds-

vedtegninger, skal arbejdsgruppen foreslå, at de i forbindelse

med ikrafttræden af kgl. anordning af 6. juni 1975 indførte

tjenstdygtighedsvedtegninger bibeholdes, under hensyntagen til,

at disse er fastsat dels med henblik på det eksisterende forde-

1ingsfritagelsessystem, dels på baggrund af den politiske beslut-

ning, hvorefter Tx-vedtegningen (svarende til den af FOUSHIP-

og Regulativudvalgene foreslåede tjenstdygtighedsvedtegning T1)

burde udgå.

Arbejdsgruppen skal således foreslå, at værnepligtige, der

som laveste karakter i tjenstdygtighedsprofilen har karakteren

3 udskrives som ubetinget tjenstdygtig (T), at værnepligtige,

der som laveste karakter i tjenstdygtighedsprofilen har karakte-

ren 2 udskrives som betinget tjenstdygtige (B), at værneplig-

tige, der som laveste karakter i tjenstdygtighedsprofilen har

karakteren 2, og som af sessionen alene skønnes tjenstdygtig

til garnisonstjeneste udskrives med tjenstdygtighedsvedtegnin-

gen , betinget tjenstdygtig til garnisonstjeneste (B:Gt), og at

vedtegningen betinget tjenstdygtig til tjeneste i hjemmeværnet

(B:Hv) gives til værnepligtige, der i tjenstdygtighedsprofilen

har karakteren 1 eller 0, og som af sessionen skønnes tjenst-

dygtige til hjemmeværnstjeneste (B:Hv)• Værnepligtige, der i

tjenstdygtighedsprofilen har karakteren 0 eller 1, og som ikke

udskrives med tjenstdygtighedsvedtegningen B:Hv erklæres tjenst-

udygtige (TU).

Ad 5. Udskrivningen.

Arbejdsgruppen har overvejet, hvorvidt det bør anbefales,

at ønsketidsbegrebet opretholdes, idet man er bekendt med, at

det er vanskeligt at imødekomme de værnepligtiges ønsker om

et bestemt mødetidspunkt, i tilfælde hvor dette ikke er be-

grundet i hensyn til afslutning af studier eller lignende,

idet der ved fordelingen af de værnepligtige dels skal tages

hensyn til ønsker med hensyn til mødetidspunkt og mødested

fra værnepligtige, der har givet afkald på frinummerchancen,

dels skal tages hensyn til de spærretidsvedtegninger, som er

tildelt visse værnepligtige på sessionerne. Det er ved en
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undersøgelse, der er foretaget i forsvarskommandoen på foran-

ledning af arbejdsgruppens overvejelser, konstateret, at der

for et repræsentativt udsnit af værnepligtige, ikke er anvendt

ønsketidsvedtegning i noget talmæssigt stort omfang. Det er

endvidere konstateret, at ønsketidsvedtegninger fortrinsvis

har kunnet opfyldes i tilfælde, hvor det ønskede mødetidspunkt

er faldet sammen med tidspunktet for udløbet af en spærre-

tidsvedtegning. Da arbejdsgruppen ikke skønner, at de bestem-

melser i værnepligtsloven, der vedrører muligheder for de

værnepligtige for at fremsætte ønsker om et bestemt mødetids-

punkt, omfatter det eksisterende ønsketidsvedtegningssystem,

skal arbejdsgruppen foreslå, at der ikke i fremtiden meddeles

værnepligtige ønsketidsvedtegninger, men alene spærretidsved-

tegninger, der fastsættes i overensstemmelse med de regler, der

gælder for meddelelse af udsættelse med indkaldelse, jfr. § 26

i lov om værnepligt, lovbekendtgørelse nr. 15 af 20. januar

1 970.

Bestemmelserne i § 7 i kgl. anordning nr. 305 af 20. juni

1975 anvendes så at sige ikke på sessionerne, og arbejdsgruppen

foreslår derfor, at det i forbindelse med en kommende revision

af værnepligtsloven overvejes at lade den tilsvarende bestem-

melse i værnepligtslovens § 18 udgå.

Med hensyn til mødestedsvedtegningssystemet skal arbejds-

gruppen foreslå, at det der er anført i FOUSHIP- og Regulativ-

udvalgenes udkast til cirkulære om mødestedsvedtegning ændres

således at der ikke ved fortolkningen af denne bestemmelse

kan opstå tvivl om, hvorvidt der ved meddelelse af mødesteds-

vedtegning til en værnepligtig er givet bindende løfte om ind-

kaldelse til dette bestemte tjenestested. Det ønskes herved

præciseret, at forsvarskommandoen alene er forpligtet til i

videst muligt omfang at imødekomme sådanne ønsker. Nødvendig-

heden af denne præcisering skyldes blandt andet at det i

forbindelse med den gennemførte fordelingsfritagelsesordmng

er besluttet at værnepligtige, der givet afkald på frinummer-

chancen i første râ kke skal have opfyldt ønsker om mødetid og

mødested.
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Det foreslås at mødestedsvedtegningen forbeholdes de

værnepligtige, der kan dokumentere et behov herfor.

Arbejdsgruppen skal endvidere foreslå, at værnepligtige

der gives tjenstdygtighedsvedtegningen B:Gt og B:Hv ikke

meddeles nogen mødestedsvedtegning, idet værnepligtige, der

er udskrevet som betinget tjenstdygtige til garnisonstjeneste,

alene vil blive indkaldt til denne specielle tjenestegren,

hvor de efter at have gennemgået grunduddannelsen vil blive

fordelt på tjenestesteder så vidt muligt i overensstemmelse

med deres ønsker og idet værnepligtige, der er udskrevet som

betinget tjenstdygtige til hjemmeværnstjeneste, alene vil blive

anvendt til denne tjeneste.

Arbejdsgruppen skal endelig foreslå, at der i cirkulæret

indføjes bestemmelser om, at oplysning om fordelingsfritagel-

sessystemet skal gives de værnepligtige på sessionerne. Arbejds-

gruppen har i den forbindelse bemærket sig, at der i et sam-

arbejde mellem indenrigsministeriet, forsvarsministeriet og

udskrivningsvæsenet vil blive udarbejdet en forretningsorden

for sessionerne, hvoraf det vil komme til at fremgå, hvilke

opgaver de enkelte medlemmer af sessionerne bør varetage.

I. Anordning om det værnepligtige mandskabs tjenstdygtig-

hed og det udskrevne mandskabs fordeling.

Som bilag 7 er optaget et af arbejdsgruppen udarbejdet

udkast til ændring af anordning nr. 305 af 20. juni 1975 om det

værnepligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mand-

skabs fordeling. De foreslåede ændringer er alene begrundet

i de forslag, som arbejdsgruppen er fremkommet med ovenfor.

Med hensyn til forslaget om indføjelse af et nyt stk. 5 i § 3

kan det bemærkes, at det i FOUSHIP- og Regulativudvalgets ud-

kast til cirkulære er foreslået, at såfremt en værnepligtig

nægter at medvirke til sessionsbehandlingen, og det ikke er

muligt ved senere sessionsmøde at få ham til at medvirke, kan

karaktererne i tjenstdygtighedsprofilen fastsættes skønsmæs-

sigt på grundlag af de for sessionen foreliggende oplysninger.

En sådan bestemmelse vil kunne fastsættes med hejmmel i § 19

i værnepligtsloven.

Arbejdsgruppen er enig i hensigtsmæssigheden af gennem-

førelse af en sådan bestemmelse, og skal samtidig foreslå,

at der indføjes en hjemmel hertil i anordning om det værne-

pligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mandskabs

fordeling.
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Anordning nr.552af 8. november 1978

BILAG

Anordning om det værnepligtige mandskabs tjenstdygtighed
og det

udskrevne mandskabs fordeling.
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I henhold til §§ 19 og 23, jfr. § 7, stk. 4, i
lov om værnepligt jfr. lovbekendtgørelse nr.
15 af 20. januar 1970 fastsættes herved føl-
gende regler for bedømmelsen af det værne-
pligtige mandskabs tjenestdygtighed, for den
lodtrækning, som skal finde sted på sessio-
nen, og for det udskrevne mandskabs forde-
ling.

Kapitel I.
Regler for bedømmelsen af de vcernepligtiges

tjenstdygtighed.

§ 1. Enhver værnepligtig er forpligtet til
på sessionen at underkaste sig lægeundersø-
gelse. Ved denne undersøgelse må den vær-
nepligtige være afklædt, medmindre dette
findes unødvendigt til godtgørelse af den
pågældendes udygtighed til al tjeneste.

Stk. 2. De værnepligtige er ligeledes for-
pligtede til at underkaste sig undersøgelser af
anden art; som måtte blive fastsat i henhold
til værnepligtslovens § 7, stk. 4.

§ 2. Med hensyn til svagheder eller syg-
domme, som en værnepligtig påstår eller for-
modes at lide af, og hvis tilstedeværelse eller
grad ikke kan bestemmes af sessionen, gæl-
der følgende:

1) Påstanden eller formodningen bør så
vidt muligt bekræftes ved erklæring fra læ-
ger, fra andre kompetente personer, eller så-
fremt det ikke på anden måde er muligt at
sandsynliggøre tilstedeværelse af en svaghed
eller sygdom, ved afholdelise af forhør i med-
før af retsplejelovens § 1018. Sessionen afgør

efter samråd med sessionslægen og eventuelt
andre sessionen tilforordnede sagkyndige i
ethvert tilfælde, hvilken betydning der kan
tillasgges fremkomne bevisligheder, jfr. in-
denrigsministeriets cirkulære af 8. november
1978 om sessionsbehandling, bedømmelse og
udskrivning af værnepligtige.

2) Fremlægges der ikke fyldestgørende
bevisligheder for svagheden eller sygdom-
men, kan sessionen, såfremt forholdene gør
det muligt, pålægge den værnepligtige at mø-
de påny ved samme session medbringende de
fornødne bevisligheder.

3) Sessionen kan pålægge den, der får ud-
sættelse med udskrivningen (værnepligtslo-
vens § 11), eller som forbigås (værnepligtslo-
vens § 14), ved sit næste møde for sessionen
at tilvejebringe bevisligheder for svagheden
eller sygdommen. Tilsvarende pålæg kan gi-
ves værnepligtige, der efter de derom gæl-
dende regler får udsættelse med indkaldel-
sen, eller som erklæres for tiden tjenstudygti-
ge.

§ 3. Når lægeundersøgelsen og eventuelle
undersøgelser af anden art af en værnepligtig
er endt, meddeler lægen (eventuelt de øvrige
sagkyndige) de nødvendige oplysninger om
forefundne svagheder eller sygdomme og
udtaler sig om, hvorvidt den værnepligtige
skønnes ubetinget tjenstdygtig eller betinget
tjenstdygtig (eventuelt betinget tjenstdygtig til
garnisonstjeneste eller til hjemmeværnet) el-
ler tjenstudygtig, eller om han bør forbigås
(værnepligtslovens § 14) eller erklæres for
tiden tjenstudygtig eller bør gives pålæg i

Indenrigsmin. 2.a. kt. j.nr. 2002-3/78



- 90 -

medför af § 2. Sessionens medlemmer kan
forlange yderligere oplysninger af lægen (e-
ventuelt de ovrige sagkyndige), inden sessio-
nen foretager den endelige bedommelse af
den værnepligtige.

Stk. 2. Svagheder eller sygdomme, der
sandsynligvis kan hæves inden modedagen,
er ikke til hinder for, at en værnepligtig an-
ses for tjenstdygtig.

Stk. 3. Den som udebliver fra sessionen
med lovligt forfald, kan kun behandles, når
sessionen efter samråd med lægen (eventuelt
de ovrige sagkyndige) mener, at der forelig-
ger tilstrækkelige bevisligheder til, at han kan
erklæres for stedse uegnet til al tjeneste i for-
svaret.

Stk. 4. Hvis en værnepligtig i modstrid
med sessionslægens eller eventuelt andre sag-
kyndiges udtalelse af sessionen erklæres for
tjenstdygtig eller for stedse uegnet til tjeneste
i forsvaret, skal der afgives indberetning her-
om til indenrigsministeriet med de erklærin-
ger, der kan tjene til oplysning om sagen.

Stk. 5. Såfremt en værnepligtig nægter at
medvirke til sessionsbehandlingen, og det
ikke er muligt ved senere sessionsmøde at
formå ham til at medvirke, kan tjenstdygtig-
hedsvedtegningen fastsættes skønsmæssigt på
grundlag af de for sessionen foreliggende
oplysninger.

§ 4. Sessionen giver enhver, der udskrives,
en tjenstdygtighedsvedtegning. Denne vedteg-
ning angiver, om den værnepligtige er ube-
tinget tjenstdygtig (T) eller betinget tjenstdyg-
tig (B) til tjenste i forsvaret/
civilforsvarskorpset. Værnepligtige, der alene
er betinget tjenstdygtige til garnisonstjeneste,
gives vedtegningen B:Gt, og værnepligtige,
der er betinget tjenstdygtige til tjeneste i
hjemmeværnet kan gives vedtegningen B:Hv.

§ 5. Sessionen giver enhver, der udskrives
med vedtegningen T eller B, en mødesteds-
vedtegning eller en fordelingsvedtegning.

Stk. 2. En mødestedsvedtegning angiver
den værnepligtiges ønske om indkaldelse til
et bestemt tjenestested. Vedtegningen forbe-
holdes værnepligtige, der kan dokumentere
et særligt behov herfor.

Stk. 3. En fordelingsvedtegning angiver den
værnepligtiges ønske om indkaldelse til et
bestemt tjenestested i forsvaret eller til civil-
forsvarskorpset og/eller inden for et geogra-

fisk område og meddeles den værnepligtige,
der ikke kan opnå en mødestedsvedtegning.

§ 6. Sessionen kan give en værnepligtig,
der udskrives som egnet til tjeneste en
spcerretidsvedtegning, der angiver det tidlig-
ste tidspunkt inden for den til sessionsperio-
den svarende normale indkaldelsesperiode, på
hvilket den værnepligtige kan møde til tjene-
ste.

Stk. 2. Den normale indkaldelsesperiode
er for værnepligtige, der er udskrevet på en
forårssession, det første kalenderår efter ses-
sionsåret. For værnepligtige, der er udskrevet
på en efterårssession, er den normale indkal-
delsesperiode perioden fra den 1. juli i det
første kalenderår efter sessionsåret til den 30.
juni i det andet kalenderår efter sessionsåret.

§ 7. Værnepligtige, der over for sessionen
udtaler ønske om at blive indkaldt til at af-
tjene værnepligten ved forsvaret eller civil-
forsvaret, gives vedtegningen 0. Sådanne
værnepligtige henvises tii at rette henvendel-
se til fordelingsmyndigheden med henblik på
over for denne skriftligt at give afkald på
muligheden for at opnå fritagelse for normal
værnepligtstjeneste.

§ 8. Når en værnepligtig ønsker sig ud-
skrevet til tjeneste i forsvaret/civilforsvars-
korpset trods svaghed eller sygdom, der i
almindelighed ville være en hindring for ud-
skrivning, kan der tages hensyn til en sådan
begæring, når den forefundne fejl ikke er en
afgjort hindring for udførelsen af tjenesten.
Han udskrives som betinget tjenstdygtig (B)
eller som betinget tjenstdygtig til garnisons-
tjeneste (B:Gt), og der gives ham vedtegnin-
ger som i §§ 4, 5, 6 og 7.

§ 9. Enhver, der udskrives, trækker et lod-
trækningsnummer. Såfremt en værnepligtig
nægter selv at trække et lodtrækningsnum-
mer, trækkes dette på hans vegne ved sessio-
nens foranstaltning.

§ 10. De nærmere regler vedrørende de i
§§ 4—7 nævnte vedtegninger samt det i § 9
nævnte lodtrækningsnummer fastsættes af
indenrigsministeren efter forhandling med
forsvarsministeren.
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§ 11. Enhver, der findes for stedse uegnet
til al tjeneste i forsvaret/civilforsvarskorpset,
erklæres for tjenstudygtig (TU).

§ 12. Såfremt en tidligere udskrevet vær-
nepligtig i medfør af værnepligtslovens § 12,
stk. 1, 2), fremstiller sig til fornyet bedøm-
melse, og han ikke tilbagevises eller erklæres
tjenstudygtig, vil den pågældendes tjenstdyg-
tighedsvedtegning uden hans samtykke alene
kunne ændres til en lavere tjenstdygtigheds-
vedtegning.

Kapitel II.
Fordelingen af det udskrevne mandskab.

§ 13. Ved fordelingen af de værnepligtige
til indkaldelse i forsvaret/civilforsvarskorpset
må ud over bestemmelserne i værnepligtslo-
vens § 22 følgende iagttages:

1) Værnepligtige, der er udskrevet med
tjenstdygtighedsvedtegningen T eller B, og
som har givet afkald på muligheden for ai
opnå fritagelse for normal værnepligtstjene-
ste, jfr. § 7, fordeles uanset tjenstdygtigheds-
vedtegning og lodtrækningsnummer forlods
så vidt muligt i overensstemmelse med deres
ønsker om særligt mødetidspunkt og møde-
sted.

2) Værnepligtige, der er udskrevet med
tjenstdygtighedsvedtegningen B:Gt, og som
har givet afkald på muligheden for at opnå
fritagelse for normal værnepligtstjeneste, for
deles uanset lodtrækningsnummer forlods til
garnisonstjeneste så vidt muligt i overens-
stemmelse med deres ønsker om særligt mø-
detidspunkt.

3) Værnepligtige, der ved en tidligere for-
deling har modtaget meddelelse om, at de
skal indkaldes til normal værnepligtstjeneste,
indkaldes forlods, såfremt de er til rådighed
for indkaldelse i det aktuelle indkaldelses-
halvår.

4) De øvrige værnepligtige fordeles såle-
des, at ubetinget tjenstdygtige (T) udtages

fremfor betinget tjenstdygtige (B), der igen
udtages fremfor værnepligtige med vedteg-
ningen B:Gt og således, at de lavere lodtræk-
ningsnumre inden for hver af disse tjenstdyg-
tighedsvedtegninger udtages fremfor de høje-
re.

5) Af de udskrevne værnepligtige udtages
under iagttagelse af foranstående regler først
de for tjenestegrenene nødvendige værneplig-
tige med særlig uddannelse (livsstilling).

6) Herefter fordeles de øvrige værnepligti-
ge i videst muligt omfang i overensstemmelse
med deres vedtegninger, idet der dog drages
omsorg for, at de enkelte tjenestegrene i for-
svaret og civilforsvarskorpset efter behov får
tildelt mandskab med de særligt krævede
vedtegninger og uddannelser (livsstillinger),
der så vidt muligt svarer til tjenestens tarv.

7) Værnepligtige, der er udskrevet med
tjenstdygtighedsvedtegning T eller B, kan
anvendes ved garnisonstjeneste fremfor vær-
nepligtige med tjenstdygtighedsvedtegning
B:Gt.

§ 14. Hvis afgang indtræder, efter at for-
delingen har fundet sted, kan afgangen - før
eller efter mødedagen - erstattes ved ind-
kaldelse af andre udskrevne værnepligtige.
Ved udtagelsen af erstatningsrnandskab vi!
der i videst muligt omfang være at gå frem
efter reglerne i § 13.

§ 15. De ovenfor angivne regler for forde-
lingen vil inden for værnepligtslovens ram-
mer kunne fraviges i det omfang, omstændig-
hederne måtte gøre dette påkrævet, hvilket
navnlig vi! være tilfældet, såfremt antallet af
de udskrevne i væsentlig grad måtte afvige
fra forsvarets og civilforsvarets behov.

Kapitel III.
Slutningsbestemmeiser

§ 16. Denne anordning træder i kraft den
1. januar 1979. Samtidig ophæves anordning
nr. 305 af 20. iuni 1975

Givet på Amalienborg, den 8. november 1978

Under Vor Kongelige Hånd og Segi

MARGRETHE R

/ Knud Enggaard
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Indenrigsministeriets cirkulære af 8. november 1978.

Cirkulære om sessionsbehandling,
bedømmelse og udskrivning af værnepligtige.

Efter stedfunden forhandling med for-
svarsministeriet fastsættes hermed følgende
bestemmelser for bedømmelsen af værneplig-
tiges tjenestdygtighed. Bestemmelserne, træ-
der i stedet for indenrigsministeriets cirkulæ-
re nr. 172 af 22. december 1954 indeholden-
de regulativ for bedømmelse af de værneplig-
tiges tjenstdygtighed, indenrigsministeriets
bestemmelser af 6. februar 1963 for fastsæt-
telse af gruppevedtegninger ved bedømmelse
og udskrivning af mandskab til tjeneste i for-
svaret samt indenrigsministeriets instruks af
14. marts 1967 for bedømmelsen af de vær-
nepligtiges hørelse.

1. Indledning.
Som led i sessionsbehandlingen af de vær-

nepligtige foretages en række prøver, målin-
ger m. v. som beskrevet i afsnit 3.

Endvidere foretager sessionslægen en un-
dersøgelse og bedømmelse af den værneplig-
tige og afgiver indstilling til sessionen om,
hvorvidt den værnepligtige bør udskrives,
erklæres tjenstudygtig eller forbigåes. Der
henvises til afsnit 3 og 4.

Udskrivningen, der varetages af sessionen,
er beskrevet i afsnit 5.

Som bilag til cirkulæret er optaget bestem-
melser for bedømmelsen af de værnepligtiges
hørelse, intelligens, syn og farvesans (bilag
I), samt bestemmelser for bedømmelse af
helbredsmangler (bilag 2).

2. Indhentelse og vurdering af oplysninger om
de værnepligtige inden sessionsmødet.

Inden de værnepligtige skal møde på ses-
sionen, udsendes der til dem et spørgehæfte,

indeholdende en række spørgsmål om hel-
bredsmangler m. v. De værnepligtige opfor-
dres til at returnere spørgehæftet senest 3
uger efter modtagelsen.

På grundlag af de besvarede spørgehæfter
tager sessionslægen stilling til hvilke yderli-
gere oplysninger, der skal indhentes om den
enkelte værnepligtige. Disse oplysninger, der
indhentes ved udskrivningskredsens foran-
staltning, inden den værnepligtige møder på
sessionen, kan bestå i meddelelse fra den
værnepligtiges almindeligt benyttede læge,
fra speciallæger, sygehuse, skolelæger m. v.

På grundlag af de indhentede oplysninger
indstiller sessionslægen til sessionen om den
værnepligtige bør erklæres tjenstudygtig (TU)
uden at skulle give personligt møde, eller om
den værnepligtige skal tilsiges til session.

3. Undersøgelserne på sessionen og sessionslæ-
gens bedømmelse af den værnepligtige.

De værnepligtige, der møder på session,
gennemgår følgende prøver og målinger:

1) Farvesansprøve.
2) Høreprøve.
3) Intelligensprøve.
4) Måling af højde og vægt.
5) Synsprøve.
Sessionslægens bedømmelse af den enkelte

værnepligtige baseres på de i spørgehæftet
givne oplysninger, andre foreliggende oplys-
ninger m. v. og resultaterne af de ovennævn-
te prøver og målinger samt på samtale med
og en undersøgelse af den værnepligtige.

På det herefter foreliggende grundlag afgi-
ver sessionslægen indstilling til sessionen om,
hvorvidt den værnepligtige kan endeligt ses-
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sionsbehandles, eller om han bør forbigås til
et senere sessionshalvår. Afgørelsen af om en
værnepligtig kan endeligt sessionsbehandles,
eller om han bør forbigås, træffes af sessio-
nen.

En værnepligtig bør forbigås, såfremt ses-
sionen ikke anser de foreliggende oplysnin-
ger for tilstrækkelige til, at den værnepligti-
ges tjenstdygtighed kan endeligt bedømmes.
Såfremt sessionen anser det for muligt inden
for samme sessionsperiode at tilvejebringe
fornødne oplysninger til endelig bedømmelse
af den værnepligtiges tjenstdygtighed, kan
der gives den værnepligtige et pålæg om in-
den en nærmere angiven dato påny at møde
på sessionen.

Endelig kan værnepligtige, hos hvem der
findes helbredsmangler, der efter deres art og
grad må antages at kunne bedres, forbigås.

Forbigåede værnepligtige er berettigede til
at blive endeligt sessionsbehandbde inden
udgangen af kalenderåret efter det år, i hvil-
ket de er mødt på session. Dog kan værne-
pligtige, der når de møder på session påny
ikke kan endeligt behandles, fordi der ikke
foreligger fornøden dokumentation for hel-
bredsmangler, forbigås til den første ses-
sionsperiode i det følgende kalenderår.

Sessionen kan pålægge forbigåede værne-
pligtige til brug ved næste sessionsmøde selv
at fremskaffe dokumentation for påståede
eller konstaterede lidelser, ligesom sessionen
gennem vedkommende udskrivningskreds
selv kan indhente sådan dokumentation.

Med hensyn til dokumentation for angivne
eller formodede helbredsmangler kan ses-
sionen frit skønne over, hvorvidt der bør
fremskaffes dokumentation fra sygehus, spe-
ciallæge, alment praktiserende læge eller sko-
lelæge, ligesom sessionen kan skønne over,
hvorvidt det må anses for mest hensigtsmæs-
sigt, at den værnepligtige selv pålægges at
fremskaffe den fornødne dokumentation el-
ler om dokumentationen skal fremskaffes af
udskrivningsvæsenet, jfr. dog bilag 1 om be-
dømmelse af værnepligtiges hørelse. Tings-
vidne bør kun anvendes, såfremt det ikke på
anden måde er muligt at sandsynliggøre til-
stedeværelse af en helbredsmangel.

4. Klassificeringssystemet og dets anvendelse.
Ved bedømmelsen af de værnepligtige, der

endeligt sessionsbehandles, anvendes det i

det følgende beskrevne bedømmelses- og
klassificeringssystem, således at sessionen for
hver endeligt bedømt værnepligtig fastsætter
en tjenstdygtighedsprofil og en tjenstdygtig-
hedsvedtegning.

Tjenstdygtighedsprofilen består af en hel-
bredsp>rofil og en kapacitetsprofil. I helheds-
profilen henføres samtlige konstaterede hel-
bredsmangler til følgende kategorier:

1) Helbredsmangler, der påvirker evnen til at
bære, løfte, skubbe, trække eller sidde i
ubekvem stilling.

2) Helbredsmangler, der påvirker armenes,
hændernes og fingrenes funktionsevne.

3) Helbredsmangler, der påvirker evnen til at
stå, gå, løbe eller benytte almindeligt fod-
tøj.

4) Øvrige helbredsmangler.
I kapacitetsprofilen registreres oplysninger

om:
1) Høreevne.
2) Intelligens.
3) Synsevne.

For hver forekommende helbredsmangel,
der registreres i helbredsprofilen - og i kapa-
citetsprofilen for så vidt angår hørelse og syn
- angives helbredsmanglens talkode i WHO's
sygdomsklassifikation som hovedregel med
en trecifret talkode.

Af de som bilag 2 til dette cirkulære op-
tagne bestemmelser for bedømmelse af hel-
bredsmangler fremgår i hvilken grad de hyp-
pigst forekommende helbredsmangler påvir-
ker den værnepligtiges tjenstdygtighed, idet
der enten ud for en enkelt diagnose er anført
en karakter eller et karakterinterval i skalaen
0-5. Der er endvidere givet vejledning om
karakterernes anvendelse. I tilfælde hvor en
helbredsmangel ikke er opført i fortegnelsen
over helbredsmangler, anvendes efter ses-
sionslægens skøn en af karaktererne 0-5. Ka-
raktererne 0-5 har følgende betydning:

0: Helbredsmangler, der medfører, at den
værnepligtige er uegnet til al tjeneste i
forsvaret.

1: Helbredsmangler, der medfører en meget
væsentlig nedsættelse af funktionsevnen
eller kræver en meget væsentlig hensyn-
tagen, men som ikke udelukker tjeneste i
hjemmeværnet.

2: Helbredsmangler, der medfører en væ-
sentlig nedsættelse af funktionsevnen eller
kræver en så væsentlig hensyntagen, at
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den værnepligtige kun kan anvendes i et
begrænset antal funktioner i det militære
forsvar og civilforsvarskorpset.

3: Helbredsmangler, der medfører nogen
nedsættelse af funktionsevnen, men som
ikke kræver væsentlig hensyntagen.

4: Helbredsmangler, der kun medfører en
ringe nedsættelse af funktionsevnen, og
som ikke kræver særlig hensyntagen.

5: Ingen helbredsmangler eller helbreds-
mangler, der ikke medfører nogen nedsæt-
telse af funktionsevnen, og som ikke kræ-
ver nogen hensyntagen.
Den laveste af de ud for ovennævnte 4

kategorier af helbredsmangler anførte karak-
terer føres som hovedregel ud som hovedka-
rakter for kategorien.

Dog kan der for den enkelte kategori efter
sessionens skøn i enkelte tilfælde fastsættes
en lavere hovedkarakter i tilfælde, hvor der
foreligger flere helbredsmangler, der hver for
sig nedsætter tjenstdygtigheden, og hvis sam-
tidige tilstedeværelse har indbyrdes forstær-
kende virkning.

I tilfælde, hvor samtidig begrænsning af
flere af den værnepligtiges evner har en ind-
byrdes forstærkende virkning, kan der efter
sessionens skøn fastsættes en lavere hovedka-
rakter i en af de berørte kategorier.

Såfremt der ikke under den enkelte kate-
gori forekommer nogen helbredsmangel, der
nedsætter eller påvirker den værnepligtiges
funktionsevne eller kræver særlig hensyn-
tagen, registreres intet kodenummer fra
WHO's sygdomsklassifikation og ingen en-
keltkarakter, men alene kategoriens hovedka-
rakter, der i så fald er 5.

De ved de i afsnit 3 omtalte prøver og må-
linger konstaterede resultater med hensyn til
hørelse, intelligens og syn anføres ud for ka-
pacitetsprofilens kvaliteter ligeledes med ka-
rakterer fra 0-5. For de enkelte kvaliteter
anvendes de i bilag 1 og 2 anførte karakter-
skalaer.

Såfremt en værnepligtig nægter at medvir-
ke til sessionsbehandlingen, og det ikke er
muligt ved et senere sessionsmøde at formå
ham til at medvirke, kan karaktererne i
tjenstdygtighedsprofilen fastsættes skønsmæs-
sigt på grundlag af de for sessionen forelig-
gende oplysninger.

5. Udskrivningen.
De i tjenstdygtighedsprofilen i skalaen 0-5

anførte karakterer danner grundlag for sessi-
onens fastsættelse af den værnepligtiges
tjenstdygtighedsvedtegning og dermed for
sessionens afgørelse af den værnepligtiges
egnethed.

Der findes følgende . tjenstdygtighedsved-
tegninger:

Ubetinget tjenstdygtig (T): Vedtegningen
gives til værnepligtige, der som laveste ka-
rakter i tjenstdygtighedsprofilen har karakte-
ren 3.

Betinget tjenstdygtig (B): Vedtegningen
gives til værnepligtige, der som laveste ka-
rakter i tjenstdygtighedsprofilen har karakte-
ren 2.

Betinget tjenstdygtig til garnisonstjeneste
(B:Gt): Vedtegningen gives til værnepligtige,
der som laveste karakter i tjenstdygtigheds-
profilen har karakteren 2, og som af sessio-
nen alene skønnes tjenstdygtig til garnisons-
tjeneste.

Betinget tjenstdygtighed til tjeneste i Hjem-
meværnet (B:Hv): Vedtegningen kan gives til
værnepligtige der i tjenstdygtighedsprofilen
har karakteren 1 eller til værnepligtige, der i
tjenstdygtighedsprofilen har karakteren 0, og
som af sessionen skønnes tjenstdygtig til
hjemmeværnstjeneste.

Værnepligtige, der i tjenstdygtighedspro-
filen har karakteren 0, eller værnepligtige,
der i tjenstdygtighedsprofilen har karakteren
1, og som ikke af sessionen udskrives med
vedtegningen betinget tjenstdygtig til hjem-
meværnet, erklæres tjenstudygtige (TU).

Efter at sessionen har taget stilling til de
værnepligtiges tjenstdygtighed, fastsættes
med de i det følgende nævnte undtagelser for
samtlige værnepligtige, bortset fra de værne-
pligtige, der er erklæret for tjenstudygtige
(TU), en mødesteds-/eller fordelingsvedteg-
ning.

Vedtegningerne fastsættes på sessionen på
baggrund af en samtale med den værnepligti-
ge.

Mødestedsvedtegning angiver det tjeneste-
sted, hvortil en værnepligtig - hans egnethed
forudsat - så vidt muligt vil blive bestemt til
at møde.

Vedtegningen forbeholdes værnepligtige,
der kan dokumentere et særligt behov herfor.
Som eksempel herpå kan nævnes værneplig-
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tige, der er gift eller lever i fast samlivsfor-
hold. Det er forudsat, at mødestedsvedteg-
ning først meddeles, efter at den værnepligti-
ge på sessionen er blevet vejledet om de fore-
liggende muligheder for indkaldelse og ud-
førligt har redegjort for og begrundet sit øn-
ske. Da vedtegningen indebærer en væsentlig
begrænsning af fordelingsmyndighedens mu-
lighed for at placere den værnepligtige, er
det af største vigtighed, at der udvises måde-
hold ved anvendelsen af mødestedsvedteg-
ning.

Værnepligtige med tjenstdygtighedsvedteg-
ning B:Gt og B:Hv meddeles ikke møde-
stedsvedtegning.

Forud for hver sessionsperiode fastsættes,
hvilke tjenestesteder, der i sessionsperioden
kan registreres som mødesiiedsvedtegning.

Fordelingsvedtegning medde l e s til de vær-
nepligtige, der ikke opfylder betingelserne
for at opnå en mødestedsvedtegning. Vedteg-
ningen angiver - den værnepligtiges egnet-
hed forudsat - hans primære og sekundære
ønske om indkaldelse til et bestemt
tjenestested/et bestemt geografisk område.
Også denne vedtegning forudsætter, at den
værnepligtige på sessionen vejledes nærmere
om sine muligheder for aftjening af værne-
pligt samt om vedtegningens indhold og kon-
sekvenser. Konsekvenserne af vedtegningen
vil blive, at den værnepligtige søges indkaldt
i overensstemmelse med sit primære ønske,
og såfremt dette ikke kan opfyldes i overens-
stemmelse med sit sekundære ønske. Kan
heller ikke dette opfyldes, vil han blive søgt
placeret bedst muligt.

Værnepligtige med tjenstdygtighedsvedteg-
ningen B:Gt og B:Hv meddeles hverken mø-
desteds- eller fordelingsvedtegning.

Forud for hver sessionsperiode fastsættes,
hvilke tjenestegrene og geografiske områder,
der i sessionsperioden kan registreres som
fordelingsvedtegning.

Spærretidsvedtegning angiver det tidligste
tidspunkt indenfor den til sessionsperioden
svarende normale indkaldelsesperiode, til

hvilket den værnepligtige kan indkaldes. Den
værnepligtiges mødetidspunkt indenfor den
normale indkaldelsesperiode kan ikke ud-
skydes længere end til udgangen af det år, i
hvilket den værnepligtige fylder 26 år. For
fastsættelsen af vedtegningen gælder iøvrigt
samme regler som for meddelelse af udsæt-
telse med indkaldelse, jfr. § 26 i lov om vær-
nepligt, lovbekendtgørelse nr. 15 af 20. ja-
nuar 1970.

Spærretidsvedtegning fastsættes alene, så-
fremt den værnepligtige på grundlag af den
på sessionen modtagne vejledning fremsætter
ønske herom.

6. Orientering om det videre værnepligtsforløb.
Alle værnepligtige, der udskrives på sessi-

onen, skal af sessionen orienteres om forde-
lingsfritagelsessystemet (lodtrækningsnum-
mer, frivillig værnepligt, tvangsindkaldelse
m. v.), jfr. indenrigsministeriets vejledning til
værnepligtige om det videre værnepligtsfor-
løb.

7. Ikrafttræden.
Cirkulæret træder i kraft den 1. januar

1979.
Cirkulærets bestemmelser anvendes på

værnepligtige, der sessionsbedømmes efter
cirkulærets ikrafttræden den 1. januar 1979,
dog således, at reglerne i indenrigsministeri-
ets cirkulære af 22. december 1954 indehol-
dende regulativ for bedømmelse af de værne-
pligtiges tjenestdygtighed fortsat anvendes
ved eventuelle senere bedømmelser af tjenst-
dygtigheden for værnepligtige, der er blevet
bedømt af en session inden den 1. januar
1979.

Ved bedømmelse af værnepligtige, der før
den 1. januar 1979 af en session er blevet
forbigået til efter dette tidspunkt, anvendes
nærværende cirkulæres bestemmelser, med-
mindre den værnepligtige ønsker sig bedømt
efter reglerne i ovennævnte cirkulære af 22.
december 1954.

Indenrigsministeriet, den 8. november 1978.

KNUD ENGGAARD.

Louis Heegaard.
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Bilag 1.

Bestemmelser for bedømmelsen af de værnepligtiges hørelse, intelligens, syn og farvesans.

1. Bedømmelse af de værnepligtiges hørelse.

A. Audiometerprøver.
Som grundlag for vurderingen af de vær-

nepligtiges hørelse skal foreligge et audio-
gram optaget med luftledning. Ved optagel-
sen af audiogrammet foretages måling på
frekvenserne 500, 1000, 2000, 3000, 4000,
6000 og 8000 Hz. Der foretages indlednings-
vis screening svarende til 20 db.

For frekvenser, som ikke kan opfattes med
en signalstyrke på 20 db, gives en signalstyr-
ke, som den værnepligtige kan høre, hvoref-
ter signalstyrken reduceres med intervaller på
5 db indtil den værnepligtige ikke hører to-
nen. Styrken af den svagest hørte tone no-
teres på en audiogramblanket. Målingerne
foretages om muligt i et lydisoleret rum.

B. Supplerende undersøgelser.
Prøven kan gentages i tilfælde, hvor det

skønnes fornødent.
I alle tilfælde, hvor det optagne audio-

gram medfører hørekarakteren 3 eller lavere
karakter, jfr. afsnit 3, eller i tilfælde, hvor
resultatet af prøven er usikkert og ikke enty-
digt kan bekræftes ved fornyet prøve, f. eks.
i tilfælde af utilstrækkelig medvirken fra den
værnepligtige, eller fordi optagelsen ikke er
foretaget i et efter forholdene tilstrækkeligt
lydisoleret rum, kan høretabet kun vurderes
endeligt af sessionslægen, når der foreligger
oplysninger om en ørelæges bedømmelse af
tilstanden, herunder årsagen til høretabet, jfr.
afsnit 3.

C. Vurdering af høretab.
Ved vurderingen anvendes det nedenfor

under b. anførte, såfremt en ørelæge har
skønnet, at høretabet alene skyldes følger af
lidelser i øregang og mellemøre. I alle andre
tilfælde anvendes det nedenfor under a. an-
førte.

Ved vurderingen af høretab på frekvenser-
ne 3000, 4000, 6000 og 8000 Hz anvendes
følgende beregningsmåde:

Høretabet målt i db for hver af de nævnte
frekvenser sammenlægges og summen divide-
res med 4.

Såfremt den værnepligtige ikke kan opfat-
te en tone, der gives med audiometerets høje-
ste signalstyrke, beregnes høretabet for den
pågældende frekvens som 10 db større end
den højeste signalstyrke.

a. Høretab, som ikke af en ørelæge er
skønnet alene at være en følge af lidelser i
øregang eller mellemøre, vurderes således:

Hørekarakter 5: Intet høretab (normal
screening ved 20 db).

Hørekarakter 4: Høretab på eet eller begge
ører på højst 25 db for fre-
kvenserne 500, 1000 og
2000 db og et gennemsnit-
ligt høretab på højst 45 db
for frekvenserne 3000,
4000, 6000 og 8000 Hz.

Hørekarakter 3: Høretab på bedste øre
højst som angivet for høre-
karakter 4. Høretab på
dårligste øre højst 40 db
for frekvenserne 500, 1000
og 2000 Hz og et gennem-
snitligt høretab på højst 55
db for frekvenserne 3000,
4000, 6000 og 8000 Hz.

Hørekarakter 2: Høretab på bedste øre
højst som angivet for høre-
karakter 4. Høretab på
dårligste øre højst 50 db
for frekvenserne 500, 1000
og 2000 db og et gennem-
snitligt høretab på højst 65
db for frekvenserne 3000,
4000, 6000 og 8000 Hz.
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Hørekarakter 1: Høretab på bedste øre
højst 30 db for frekvenser-
ne 500, 1000 og 2000 Hz
og et gennemsnitligt høre-
tab på højst 60 db for fre-
kvenserne 3000, 4000, 6000
og 8000 Hz. Høretab på
dårligste øre højst 60 db
for frekvenserne 500, 1000
og 2000 Hz og et gennem-
snitligt høretab på højst 75
db for frekvenserne 3000,
4000, 6000 og 8000 Hz.

Hørekarakter 0: Høretab større end for hø-
rekarakter 1 angivet,

b. Høretab, der af en ørelæge er skønnet
alene at være en følge af lidelser i øregang
eller mellemøre, vurderes således:

Hørekarakter 5: Intet høretab (normal
screening ved 20 db).

Hørekarakter 4: Høretab på eet eller begge
ører på højst 40 db for fre-
kvenserne 500, 1000 og
2000 Hz.

Hørekarakter 3: Høretab på bedste øre
højst som angivet for høre-
karakter 4. Høretab på
dårligste øre højst 50 db
for frekvenserne 500, 1000
og 2000 Hz.

Hørekarakter 1: Høretab på bedste øre
højst som angivet for høre-
karakter 4. Høretab på
dårligste øre over 50 db
for frekvenserne 500, 1000
og 2000 Hz.

Hørekarakter 0: Høretab på bedste øre
over 40 db for frekvenser-
ne 500, 1000 og 2000 Hz.

Høretab for frekvenserne 3000, 4000, 6000
og 8000 Hz, der ikke medfører, at den vær-
nepligtige skal bedømmes efter a., giver ikke
anledning til nedsættelse af hørekarakteren
til 3 eller lavere.

Den nævnte anvendelse af hørekarakterer-
ne kan gengives således:



- 9 8 -



- 9 9 -

2. Bedømmelse af de værnepligtiges intelligens.

Antallet af løste opgaver ved den psyko-
tekniske prøve omsættes til en karakter i
tjenstdygtighedsprofilen efter følgende karak-
terskala:

Såfremt en værnepligtig har undladt at
løse opgaver eller har løst el efter hans ud-
dannelsesniveau usædvanligt ringe antal op-
gaver, kan intelligenskarakteren fastsættes
skønsmæssigt. I så fald anføres i stedet for
antal løste opgaver talkoden 99. Man bør
dog søge at få den værnepligtige til at med-
virke ved sessionsbehandlingen, og der kan i
tilfælde, hvor den værnepligtige ikke har
medvirket, gives ham pålæg om at møde på
session påny.

3. Bedømmelse af de værnepligtiges syn.

Den almindelige synsprøve på sessionen,
der danner grundlag for bedømmelsen af de
værnepligtiges syn, udføres i 6 meters synsaf-
stand (lysvej) fra en synstavle, der er kon-
strueret til denne afstand. Kun når synsstyr-
ken er under 6/60 må aflæsningsafstanden
reduceres. I så fald anføres synsstyrken som
en brøk, hvis tæller angiver afstanden i me-
ter, hvorfra det tal eller bogstav, der på tav-
len er beregnet til læsning i 60 meters af-
stand, læses, og hvis nævner anføres med
den givne liniebetegnelse »60«, f. eks. 3/60
eller 1/60.

Såfremt sessionslægen skønner, at den

værnepligtige simulerer, vil dette kunne un-
dersøges ved at sammenligne resultatet af
prøven på 6 meters afstand med en supple-
rende prøve med spejlaflæsning, det vil sige
med spejl i 3 meters afstand (6 m. lysvej) -
hvis spejlaflæsning er til rådighed.

Sessionslægen bør være opmærksom på, at
nærsynede ved at knibe øjnene sammen kan
opnå en bedre synsstyrke end synsstyrken
uden sammenkniben, og at det er den sidst-
nævnte, der danner det normale grundlag for
synsprøvevurderingen.

Ved bedømmelsen anvendes følgende ka-
rakterskala:

Synskarakter 5
Synskarakter 4

Synskarakter 3

Synskarakter 2
eller
Synskarakter 1
eller
Synskarakter 0

Højre
mindst 6/9
mindst 6/9

Venstre
mindst 6/9
mindst 6/18

uden korrektion
uden korrektion

mindst 6/12 mindst 6/24 evt. med korrektion

mindst 6/12
mindst 6/60
mindst 6/18
mindst 6/60

mindst 6/60
mindst 6/12
mindst 6/60
mindst 6/18

evt. med korrektion
evt. med korrektion
evt. med korrektion
evt. med korrektion

ringere end synskarakter 1.

4. Bedømmelse af de værnepligtiges farvesans.

Undersøgelsen af de værnepligtiges farve-
sans foretages ved anvendelse af farvesans-
tavler. Ved brugen af disse farvesanstavler
anvendes dagslys, om fornødent en speciel
dagslysbelysning, hvor lyskilden skal have
den af fabrikken anbefalede emmission.

Resultatet af farvesansundersøgelsen regi-

streres på bedømmelseskortet ved anvendelse
af følgende betegnelser, men indgår ikke i
kapacitetsprofilen og influerer således ikke
på den værnepligtiges tjenstdygtighed:

SIK: Normal farvesans
USIK:Nedsat farvesans.



— 1 0 0 —



— 1 0 1 —
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Arbejdsgruppen vedr. 4. udkast.

uddannelsesregistre. (Februar 1978)

BILAG

Redegørelse om de eksisterende uddannelsesregistre samt disses

mulige anvendelse af fordelings- og udskrivningsmyndighederne.

På et møde i indenrigsministeriet den 21. april 1977 vedrørende

værnepligtsudvalgets skitse til nye udsættelsesregler beslutte-

des det at lade en arbejdsgruppe udarbejde en oversigt over de

uddannelsesregistre, der findes i Danmarks Statistik og andre

steder, samt undersøge mulighederne for at lade fordelings- og

udskrivningsmyndighederne få adgang til oplysninger herfra.

Undervisningsministeriet påtog sig at lede arbejdet, og gruppen

fik følgende sammensætning:

Fuldmægtig Bo Fremming, undervisningsministeriet,

Fuldmægtig Niels Hald, undervisningsministeriet,

Major O. Rasmussen, forsvarskommandoen,

Udskrivningschef Aage Munkgaard, styrelsen for civil værnepligt,

Fuldmægtig Torben Steffensen, indenrigsministeriet.

Herudover havde undervisningsministeriet anmodet Danmarks Stati-

stik om at lade sig repræsentere i gruppen, hvilket institutionen

imidlertid ikke ønskede. Uden således at være direkte repræsente-

ret i arbejdsgruppen deltog dog kontorchef Henrik Munck, Danmarks

Statistik, i gruppens 1. møde i juli 1977.

På dette møde modtog arbejdsgruppen en redegørelse om de uddannel-

sesregistre, der findes eller er under opbygning i Danmarks Sta-

tistik. (Der henvises her til vedlagte bilag om uddannelsesstati-

stik-registre udarbejdet af Danmarks Statistik dateret den 7. juli

1977).

Danmarks Statistik opbygger årligt 5 elevregistre, hvorfra oplys-
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ningerne senere overføres til et integreret elevregister. De 5

del (elev)registre omfatter følgende områder:

1. Skoler og kurser, der omfatter alle skoler og kurser, der gi-

ver undervisning fra og med 8. klasse til 3.G.

2. Lærlinge, der omfatter alle skoler med lærlingeuddannelser.

3. EFG m.v., der omfatter alle skoler med EFG-uddannelser, tek-

niske eksamensuddannelser, handelsuddannelser, sociale uddan-

nelser, sundhedsuddannelser samt søfartsuddannelser.

4. Videregående uddannelser, der omfatter alle institutioner med

videregående uddannelser.

5. Frie skoler m.v., der omfatter alle efterskoler, højskoler,

landbrugsskoler, husholdningsskoler, søfartsskoler m.v.

Disse registre er opbygget således, at de i princippet indeholder

samme kategorier af oplysninger. Disse oplysninger vedrører den

enkelte elev/studerende (køn, alder, bopælskommune m.v.) samt dels

den pågældendes forudgående uddannelse (såvel skoleuddannelse som

en eventuel anden uddannelse), dels aktuelle uddannelsesoplysnin-

ger (påbegyndelsestidspunkt, studieretning, beståede studietrin

samt afgangstidspunkt med oplysning om afgangsårsagen) .

Registrene er baseret på en årlig tælling, der normalt afholdes

1. oktober. Forud for denne har de forskellige uddannelsesinsti-

tutioner fra Danmarks Statistik modtaget såvel tilgangs- som be-

standsskemaer, der refererende til tællingsdagen henholdsvis skal

udfyldes og ajourføres. Medens institutionen selv skal opføre op-

lysninger om alle nytilkomne elever/studerende siden sidste tæl-

lingsdag på tilgangsskemaet, udskriver Danmarks Statistik maski-

nelt bestandsskemaet på grundlag af oplysningerne om de elever/

studerende, der var tilmeldt institutionen sidste år. Institutio-

nen skal herefter blot ajourføre bestandsskemaet med oplysninger

om nuværende studietrin, eventuelt studieskift eller med afgangs-

oplysninger, hvis eleven/den studerende har forladt institutionen.

I Danmarks Statistik fejlsøges det indkomne materiale, og herunder

sikrer man sig også, at samme elev/studerende ikke står tilmeldt

samme studium ved flere institutioner. Efter en maskinel behand-

ling af materialet udkøres en række standardtabeller til brug for
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artikler i Statistiske Efterretninger samt til de respektive res-

sortministerier. Endelig overføres oplysningerne fra de enkelte

delregistre til det integrerede elevregister med henblik på en a-

jourføring af dette.

Ud over de registre, der findes i Danmarks Statistik, eksisterer

der registre på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Disse regis-

tre, der er opbygget i forskellig form - der findes både manuelle

og maskinelle registre - indeholder ud over de oplysninger, der

skal afgives til Danmarks Statistik, oplysninger, der er af sær-

lig interesse for den pågældende uddannelse (f.eks. læremesterens

navn, adresse m.v. i forbindelse med lærlingeuddannelserne). Deri-

mod er undervisningsministeriet ikke i besiddelse af sådanne re-

gistre, idet den ovenfor beskrevne indsamlingsprocedure samt re-

gisteropbygningen i første halvdel af 1970'erne blev overført til

Danmarks Statistik.

Herudover er der opbygget et register til brug for Statens Uddan-

nelsesstøtte. Dette register indeholder oplysninger om de uddan-

nelsessøgendes studiemæssige placering, men set i relation til

fordelings- og sessionsmyndighedernes behov lider dette register

af den mangel, at det kun omfatter uddannelsessøgende, der modta-

ger uddannelsesstøtte. Registeret indeholder således kun oplys-

ninger om en del af de uddannelsessøgende og vil følgelig ikke

kunne anvendes til det her omtalte formål. Endvidere er et regis-

ter under opbygning for de studerende ved de videregående uddan-

nelsesinstitutioner, hvor der tilstræbes en registrering af deres

studiemæssige forløb. Registeret er imidlertid ikke etableret på

nuværende tidspunkt og lider i øvrigt set i relation til sessions-

og fordelingsmyndighedernes behov for oplysninger af den mangel,

at det alene omfatter studerende ved de videregående uddannelser.

Arbejdsgruppen har overvejet på hvilken måde, fordelings- og ud-

skrivningsmyndighederne ville kunne anvende Danmarks Statistiks

registre med henblik på at sikre sig, at de elever/studerende, der

har opnået udsættelse som følge af en igangværende uddannelse,

rent faktisk også følger denne, således at de pågældende i til-

fælde af uddannelsesskift eller ophør af uddannelsen snarest vil
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kunne indkaldes til normal værnepligtstjeneste eller til sessions-

behandling, hvis denne endnu ikke har fundet sted, jfr. skitsens

pkt. 10 og 11.

Dette vil kunne foregå på den måde, at sessions- og fordelingsmyn-

dighederne fra Danmarks Statistik modtog udskrifter fra de forskel-

lige registre, hvoraf den enkelte elevs/studerendes uddannelses-

mæssige placering på sidste tællingstidspunkt ville kunne aflæses.

På grundlag heraf vil sessionsmyndighederne kunne rette henvendel-

se til de enkelte elever/studerende vedrørende disses mulighed

for at kunne få udsættelse.

Denne ordning lider imidlertid af den mangel, at proceduren med

indhentning af oplysninger, fejlopretning, maskinel behandling

m.v. er forholdsvis tidskrævende, idet det må forudses, at oplys-

ningerne først vil kunne foreligge omkring 9 måneder efter tællings-

tidspunktet. Samtidig vedrører indberetningen den periode, der lig-

ger et år forud for tællingstidspunktet, således at der i princippet

vil kunne forløbe mellem 1% og 2 år, før et studieskift eller en

studieafbrydelse af denne vej vil komme til fordelings- og sessions-

myndighedernes kendskab. Denne sidstnævnte yderligere forsinkelse

vil dog kunne afhjælpes, såfremt den ovenfor beskrevne henvendelse

til den enkelte elev/studerende fra sessionsmyndighederne kun gav

anledning til udsættelse, såfremt den pågældende herefter fremsend-

te dokumentation for, at uddannelsen forløb som planlagt. Et sådant

krav om dokumentation vil imidlertid ikke kunne forkorte forsinkel-

sen, der skyldes behandlingen af oplysningerne.

Det er imidlertid over for arbejdsgruppen blevet oplyst, at en så-

dan ordning ikke vil kunne forventes at blive tiltrådt af Danmarks

Statistik. Det er således blevet oplyst, at Danmarks Statistik læg-

ger afgørende vægt på, at den individorienterede del af uddannel-

sesstatistikken alene anvendes til statistiske formål, og at der

derfor ikke ville kunne blive tale om udlevering af oplysninger

om enkeltpersoner fra Danmarks Statistiks uddannelsesregistre hver-

ken til private eller andre offentlige myndigheder end_ dem, der

selv i forvejen råder over de pågældende oplysninger, hvilket i

dette tilfælde alene vil være den pågældende indberettende ud-

dannelsesinstitution. Danmarks Statistiks registre er således ale-

ne oprettet med henblik på at dække statistiske formål, og regis-
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trenes oplysninger vil følgelig i henhold til institutionens prak-

sis ikke kunne anvendes til administrative formål som f.eks. den

her omhandlede vedrørende mulighederne for at opnå udsættelse.

(Dette er på et tidligere stadium i behandlingen af værnepligts-

udvalgets skitse - i september 1976 - meddelt indenrigsministeri-

et fra Danmarks Statistik, og det samme blev fra institutionen i

maj 1977 meddelt undervisningsministeriet som begrundelse for, at

man ikke ønskede at lade sig repræsentere i nærværende arbejdsgrup-

pe) .

I tilknytning hertil skal det oplyses, at undervisningsministeriet

har meddelt arbejdsgruppen, at man derfra ikke agter at tage lov-

mæssige initiativer, der enten gør det til en pligt for Danmarks

Statistik eller uddannelsesinstitutionerne at afgive oplysninger

til sessions- og fordelingsmyndig.hederne. Arbejdsgruppen har føl-

gelig måttet konkludere, at det ovenfor beskrevne løsningsforslag

ikke kan anbefales, da det ikke vil kunne gennemføres i praksis.

På baggrund heraf har arbejdsgruppen overvejet en anden form for

indberetning til sessions- og fordelingsmyndighederne. Denne går

ud på, at uddannelsesinstitutionerne indsender samme oplysninger

til sessions- og fordelingsmyndighederne, som de i forbindelse

med den årlige tælling indsender til Danmarks Statistik. Dette

vil rent praktisk kunne foregå derved, at sessions- og fordelings-

myndighederne modtager en kopi af indberetningsskemaerne til Dan-

marks Statistik, således at proceduren ikke vil betyde merarbejde

for den enkelte uddannelsesinstitution.

En sådan ordning indebærer både fordele og mangler. En fordel vil

være, ae sessions- og fordelingsmyndighederne vil modtage oplys-

ningerne væsentligt tidligere, end hvis de skulle afvente Danmarks

Statistiks behandling af det indsendte materiale. Her over for

står, at indberetningsmaterialet ikke er fejlsøgt og som følge

heraf kan være behæftet med fejl og mangler af forskellig karak-

ter, hvilket i nogen grad vil forringe dets anvendelsesmuligheder.

Endvidere kan det tænkes, at enkelte institutioner vil vægre sig

ved at afgive oplysninger til andre end Danmarks Statistik, hvil-
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ket kunne nødvendiggøre et lovmæssigt initiativ for at forhindre

denne situation i at opstå. Undervisningsministeriet har imidler-

tid meddelt arbejdsgruppen, at man på nuværende tidspunkt, hvor

der i offentligheden er megen debat om registre, og hvor der i

visse kredse hersker en nærmest udtalt register frygt, ikke agter

at tage nogen initiativer af lovmæssig karakter for at forhindre

vægringer. Såfremt den beskrevne ordning skulle realiseres, vil

ministeriet ikke gå videre end at henstille til institutionerne,

at de sender en kopi af oplysningerne til sessions- og fordelings-

myndighederne. Da der eksisterer både offentlige og forskellige

former for private uddannelsesinstitutioner, hvor ministeriets

styreformer er varierende, vil en sådan henstilling i sig selv

ikke være nok til at forhindre eventuelle vægringer.

Uanset at undervisningsministeriet ikke agter at forhindre væg-

ringer gennem et lovgivningsmæssigt initiativ, har arbejdsgrup-

pen forelagt foreslaget for Danmarks Statistik. Denne institution

har i november 1977 meddelt arbejdsgruppen, at man ikke kan accep-

tere forslaget. Det anføres i svaret, at det forhold, at oplysnin-

gerne i så fald ikke udleveres fra Danmarks Statistik, men fra den

enkelte uddannelsesinstitution i form af kopi af den statistiske

indberetning til Danmarks Statistik, vil efter Danmarks Statistiks

opfattelse kunne bidrage til at skabe unødig usikkerhed omkring

Danmarks Statistiks generelle praksis vedrørende beskyttelse af

statistiske primæroplysninger og vil herigennem kunne afføde reak-

tioner, der vil kunne vanskeliggøre opretholdelsen af ajourførin-

gen af Danmarks Statistiks uddannelsesregistre.

I tilknytning hertil har Danmarks Statistik peget på, at den fore-

slåede løsning vil indebære nogle praktiske vanskeligheder, idet

indberetningerne allerede nu i et vist omfang sker maskinelt,

det vil sige i form af fremsendelse af magnetbånd med de krævede

oplysninger, og at denne indberetningsform fremtidig må forventes

anvendt i øget omfang.

På denne baggrund har arbejdsgruppen måttet konkludere, at heller

ikke dette løsningsforslag kan anbefales, da det ikke vil kunne

gennemføres i praksis.
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En tredie mulighed - som har været fremført fra undervisningsmini-

steriets side - består i, at det pålægges de værnepligtige, der har

opnået udsættelse, selv over for udskrivningsmyndighederne at do-

kumentere, at de fortsat var aktive studerende. Dette kunne f.eks.

foregå ved, at de pågældende én gang årligt fremsendte en attesta-

tion fra deres uddannelsesinstitution med de relevante oplysninger.

Dette kunne suppleres med en bestemmelse om, at værnepligtige, der

forsømte denne indberetning straks ville blive tilsagt til session

eller aftjening af værnepligt. En gennemførelse af denne ordning

vil overflødiggøre spørgsmålet om sessions- og fordelingsmyndighe-

dernes behov for at få adgang til de eksisterende uddannelsesre-

g istre.

Undervisningsministeriets repræsentant i arbejdsgruppen har anbe-

falet, at dette tredie løsningsforslag realiseres, men forsvars-

ministeriets, indenrigsministeriets og udskrivningsvæsenets re-

præsentanter har anført, at en gennemførelse af dette forslag ikke

vil betyde en forbedring af den nuværende ordning, hvorefter der

er adgang dels til «alene at meddele udsættelse for kortvarige tids-

rum, f.eks. 1 år, dels til at gøre meddelelse af udsættelse betin-

get af, at den værnepligtige dokumentere, at han er aktivt stude-

rende. Den 3. løsningsmulighed vil således ikke indebære de øgede

kontrolmuligheder, der har ligget til grund for forsvarsministeri-

ets tiltræden af 1976-skitsen, som blandt andet ville have betydet

at udskrivnings- og fordelingsmyndighederne blev forsynet med un-

derretning om uddannelsestituationen for så betydningsfulde værne-

pligtsgrupper som f.eks. gymnasiaster og elever til højere forbe-

redelseseksamen. Hertil kommer, at et vel tilrettelagt indberet-

ningssystem administrativt vil være langt den fordelagtigste ord-

ning .

Arbejdsgruppen må fælgelig konkludere, at der i dag ikke er mulig-

hed for, at sessions- og fordelingsmyndighederne får adgang til de

eksisterende uddannelsesregistre, samtidig med at der ikke i ar-

bejdsgruppen har kunnet opnås enighed om at anbefale det tredie

løsningsforslag.

Det skal tilføjes, at indenrigsministeriets og forsvarsministeriets

repræsentanter har fremsat ønske om, at undervisningsministeriets

ændrede holdning tiL register spørgsmålet nærmere tydeliggøres i
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rapporten. Undervisningsministeriets repræsentant har imidlertid

været af den opfattelse, at dette ikke var nødvendigt, da der er

tale om registre, der henhører under Danmarks Statistik, og da der

i rapporten udførligt er redegjort for denne institutions syns-

punkter vedrørende dette spørgsmål.



- 121 -

FORSVARSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10 - 1216 København K.

Telefon (01) 11 62 00

Nr..

2.Kt.K.4-17/71/ 33

DATO:
18. januar 1978

Til

Eft. :

Emne :

Ref. :

Bilag:

Indenrigsministeriet

For svar skornmandoen.

Ref orm af udskr ivningsvæsenet.

IMN skr. 2.a.KT.j.nr.1973/2002-2 af 24/6 1977.

Forsvarskommandoens notat af 10/11 1977 vedrørende
reform af udskrivningsvæsenet.

Ved ref. har Indenrigsministeriet anmodet Forsvarsministeriet

om følgende:

1. En redegørelse for aktiviteterne i Forsvarskommandoen med

henblik på rekruttering af "frivillige værnepligtige" til brug for

en vurdering af, hvorvidt disse aktiviteter vil kunne overtages af

en kommende central værnepligtsstyrelse.

2. En udtalelse om, hvorvidt Forsvarsministeriet kan tilslut-

te sig, at der i givet fald træffes beslutning om, at rekrutterin-

gen af "frivillige værnepligtige" forbliver i Forsvarskomandoen,

hvorimod opgaverne med hensyn til fordeling og indkaldelse af de

værnepligtige overføres fra forsvarskommandoen til en kommende

central værnepligts;styrelse.

3. En konkretisering af Forsvarsministeriets betænkeligheder

og krav i forbindelse med overførelse af administrationen af samt-

lige værnepligtige indtil mødedagen fra Forsvarsministeriet/For-

svarskommandoen til Indenrigsministeriet/ny værnepligtsstyrelse.

I den anledning har Forsvarskommandoen udarbejdet vedlagte
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notat, hvortil Forsvarsministeriet har følgende bemærkninger:

Ad 1. Forsvarsministeriet kan henholde sig til Forsvarskom-

mandoens redegørelse om aktiviteterne i Forsvarskommandoen med

henblik på rekruttering af "frivillige værnepligtige".

Ad 2. Forsvarsministeriet deler Forsvarskommandoens opfattel-

se med hensyn til fordelingens formål og betydningen af, at re-

krutteringen af "frivillige værnepligtige" forbliver en uadskille-

lig del af den samlede fordelingsprocedure. Som følge heraf kan

Forsvarsministeriet ikke tiltræde, at der i giver fald træffes

beslutning om, at rekrutteringen af "frivillige værnepligtige"

forbliver i Forsvarskommandoen, medens de øvrige opgaver vedrørende

fordeling og indkaldelse af værnepligtige overføres fra Forsvars-

kommandoen til en kommende central værnepligtsstyrelse.

Ad 3. forsvarsministeriets tilslutning til forslaget om op-

rettelse af en central værnepligtsstyrelse, der skal varetage op-

gaverne med fordeling» og indkaldelse af værnepligtige, er fortsat

betinget af, at der opnås en for forsvaret tilfredsstillende løs-

ning af udsættelsesspørgsmålet.

Forsvarsministeriet ønsker et udsættelsessystem, der i langt

højere grad end det nuværende er baseret på udsættelse med ses-

sion, således at der ved fordelingen til indkaldelse kan rådes

over en mødeklar værnepligtsmasse.

Forsvarsministeriet er fortsat af den opfattelse, at et så-

dant udsættelsessystem kun kan administreres tilfredsstillende,

hvis udskrivningsmyndighederne får adgang til oplysninger i ek-

sisterende og/eller kommende uddannelsesregistre, subsidiært at

det pålægges uddannelsesinstitutioner inden for en meget kort frist

at indberette alle uddannelsesafslutninger og -skift til værne-

pligtsmyndighederne. En ordning, hvorefter hver enkelt uddannel-

sessøgende selv er forpligtet til at indberette om sit uddannel-

sesforløb, anser Forsvarsministeriet for utilstrækkelig.

På baggrund af de resultater som "Arbejdsgruppen vedrørende

uddannelsesregistre i forbindelse med ændring af reglerne for ud-

sættelse med værnepligt" hidtil har opnået, synes det at stå klart,

at hverken udskrivningsmyndighederne eller øvrige værnepligtsmyn-

digheder vil kunne få adgang til de nødvendige oplysninger om ud-

dannelsesforhold.

På det foreliggende grundlag kan Forsvarsministeriet derfor
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ikke tiltræde, at administrationen af samtlige værnepligtige ind-

til mødedagen overføres fra Forsvarsministeriet/Forsvarskommandoen

til Indenrigsministeriet/ny værnepligtsstyrelse.

Forsvarsministeriet kan tilslutte sig det af Forsvarskomman-

doen anførte om mulighederne for at gennemføre en for forsvaret

tilfredsstillende hvervning af "frivillige værnepligtige" under

sess ionsbehandlinge.-n. Det bør således være sessionsofficeren, der

har ansvaret for at orientere og vejlede de værnepligtige indivi-

duelt om forhold, der vedrører tjenesten i forsvaret, herunder den

"frivillige værnepligt", og som fastsætter mødesteds- eller forde-

lingsvedtegninger for de værnepligtige, der udskrives og ønsker så-

danne vedtegninger om indkaldelse til det militære forsvar (jf.

ad. 3. b. side 8-9 i bilaget).

Forsvarsministeriet deler Forsvarskommandoens opfattelse med

hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt en central værnepligtsstyrelse

under Indenrigsministeriet vil kunne varetage forsvarets interes-

ser vedrørende den "frivillige værnepligt" på en for forsvaret til-

fredsstillende måde; (jf. ad. 3.c. side 9 i bilaget).

P.M. V.

K.G. Konradsen / Else K. Sørensen
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CIVILFORSVARSSTYRELSEN Juni 1978

BILAG 6

Notat

eventuel overflytning af opgaver fra Civilfor svarsstyrelsens

Værnepligtsafdeling til en kommende Værnepligtsstyrelse.

I den efterfølgende vurdering af spørgsmålet om eventuel over-

flytning af opgaver fra Civilforsvarsstyrelsens Værnepligtsafde-

ling til en kommende Værnepligtsstyrelse, er der - med baggrund i

mødet i Styringskomiteen den 22. maj 1978 - gjort følgende forud-

sætninger :

- at der ikke er mulighed for at gennemføre Værnepligtsud-
valget af 1973's forslag til nye udsættelsesregler.

- at administrationen af værnepligtige til Forsvaret fortsat
forbliver i fuldt omfang under Forsvarskommandoen.

- at Forsvarskommandoen fortsat virker som fordelingsmyndig-
hed, også for så vidt angår fremskaffelsen af værnepligtige
til dækning af CF-korpsets behov.

I afsnit A er der endvidere gjort den forudsætning, at tjene-

stetiden for CF-korpsets menige uændret vil være 8 måneder, hvor-

imod der i afsnit B er gjort den forudsætning, at der som følge

af det igangværende udvalgsarbejde om civilforsvaret vil ske en

tjenestetidsnedsættelse.

A: 8 måneders tjenestetid i CF-korpset.

Det er Civilfor svarsstyrelsens opfattelse, at efter at det

nu står klart, at ingen af værnepligtsmyndighederne vil kunne få

adgang til uddannelsesoplysninger i eksisterende/kommende uddan-

nelsesregistre, vil en overførsel af opgaverne med fordeling og

indkaldelse af værnepligtige til CF-korpset fra Civilforsvarssty-

relsen til Værnepligtsstyrelsen ikke længere indebære de fordele,

som tidligere var forudsat ved Civilfor svarsstyr eisens tilslutning

til forslaget om oprettelse af en central Værnepligtsstyrelse, som

blandt andet skulle varetage administrationen af samtlige værne-

pligtige indtil mødedagen, herunder meddele udsættelse med session
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i stedet for udsættelse med indkaldelse.

Dette forhold vil yderligere blive forstærket ved, at forde-

lingsmyndigheds-opcaverne forbliver i Forsvarskommandoen, hvorved

der ved fordeling og indkaldelse af værnepligtige til CF-korpset

vil blive tale om at involvere tre instanser (Civilforsvarsstyrel-

sen - Værnepligtsstyrelsen - Forsvarskommandoen) mod hidtil to

(Civilforsvarsstyrelsen - Forsvarskommandoen).

Det må endvidere befrygtes, at en overflytning af opgaver ved-

rørende fordeling og indkaldelse af værnepligtige til CF-korpset

fra Civilforsvarsstyrelsens Værnepligtsafdeling til Værnepligts-

styrelsen vil have en negativ virkning på området "frivillig vær-

nepligt". Af hensyn til det nødvendigvis "høje serviceniveau", som

må være på dette onråde, er det en forudsætning, at sagsbehandler-

ne på området har et indgående og til stadighed ajourført kendskab

til CF-korpsets tjenestesteder og uddannelsessystemer m.v., hvil-

ket efter Civilfor svarsstyrelsens opfattelse bedst vil kunne opnås

ved, at tjenesten som hidtil forestås ved Civilfor svarsstyrelsens

foranstaltning.

Civilfor svarsstyrelsen vil videre pege på, at man nu, hvor

Værnepligtsudvalget af 1973's forslag vedrørende ændret udsættelses-

praksis ikke kan gennemføres, anser det for meget værdifuldt og

absolut nødvendigt, at der løbende er det tættest mulige samspil

mellem "brugerne" af værnepligtige (Civilforsvarsstyrelsen) og

"indkalderne" (i dag Civilforsvarsstyrelsens Værnepligtsafdeling),

således at der blandt andet løbende kan foretages justeringer og

reguleringer i indkaldelsestallene til de enkelte kaserner. Ikke

mindst efter den siden 1. april 1978 gennemførte 3. etape af værne-

pligtslønnen er dette af meget stor betydning, idet der er tale

om endog meget store beløb, hvis der sker afvigelser fra det budget-

terede "manddagsforbrug". Et merforbrug på blot 5% vil således be-

tyde en merudgift på over 300.000 kr.

For så vidt angår spørgsmålet om administrationen af forde-

lingen og indkaldelserne af værnepligtige til § 31-uddannelserne,

kan der i alt væsentligt (med undtagelse af området "frivillig vær-

nepligt") anlægges de samme betragtninger som ovenfor anført ved-

rørende fordelingen og indkaldelserne til CF-korpset, og det er

også her Civilfor svarsstyrelsens opfattelse, at det ikke vil inde-

bære fordele at overføre opgaver fra. Civilf orsvarsstyrelsens Vær-

nepligtsafdeling til Værnepligtsstyrelsen.
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Ud fra de indledningsvis anførte forudsætninger må Civilfor-

svarsstyrelsen herefter konkludere, at man ikke længere kan gå ind

for, at opgaverne med fordeling, indkaldelse og udsættelse af vær-

nepligtige til civilforsvaret overføres fra Civilforsvarsstyreisens

Værnepligtsafdeling til Værnepligtsstyrelsen.

Civilfor svarsstyrelsen må i stedet anbefale, at den nuværende

opgavefordeling, der fungerer udmærket, bibeholdet, og at det som

hidtil bliver Civilforsvarsstyrelsens Værnepligtsafdeling, der -

i direkte samarbejde med fordelingsmyndigheden (Forsvarskommandoen) -

varetager samtlige opgaver med hensyn til fordeling og indkaldelse

af værnepligtige til civilforsvaret, og som for så vidt angår ad-

ministrationen af udsættelser fortsætter sin hidtidige praksis.

B: Mindre end 8 måneders tjenestetid i CF-korpset.

Efter Civilfor svarsstyrelsens opfattelse vil en nedsættelse

af tjenestetiden i CF-korpset som følge af det igangværende ud-

valgsarbejde om civilforsvaret medføre, at der kan opstå to typer

af situationer:

a. Tjenesten i CF-korpset anses for ligeværdig med tjenesten
i Forsvaret på tilsvarende måde som i dag, og som forud-
sat i blandt andet CF-lovens § 9.

b. Tjenesten i CF-korpset anses ikke for ligeværdig med tjene-
sten i Forsvaret, og der gennemføres de heraf nødvendig-
gjorte ændringer i love og anordninger.

Såfremt der bliver tale om type a. vil problemstillingen være

helt identisk med, hvad der er anført ovenfor under afsnit A. , og

konklusionen bliver som der, at Civilfor svarsstyrelsen må gå ind

for, at den nuværende opgavefordeling bibeholdes, og at Civilfor-

svar sstyrelsens Værnepligtsafdeling uændret fortsætter med det

nuværende opgavesæt.

Bliver der tale om type b., således at værnepligtige til CF-

korpset ikke længere udtages sideløbende og i samme fordeling som

forsvarets værnepligtige, bliver forholdene imidlertid væsentligt

vanskeligere at overskue og formentlig også noget afhængige af, om

der fortsat vil skulle være tale om "frivillig værnepligt" i CF-

korpset, og om der fortsat åbnes adgang for militærnægtere til at

aftjene værnepligten i CF-korpset.

Alle forhold taget i betragtning må Civilforsvarsstyrelsen imid-

lertid umiddelbart være af den opfattelse, at det også i denne si-

tuation vil være mest rationelt at bevare de nuværende opgaver i
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Civilfor svarsstyrelsens Værnepligtsafdeling, specielt hvis en even-

tuel tjenestetidsnedsættelse bliver af en sådan størrelsesorden, at

man reelt skal administrere et system, som ligner "§ 31-systemet"

(altså uden nogen form for parallelitet med Forsvaret), som, såvel

i det nuværende system som i et kommende system med en Værnepligts-

styrelse, må anses for mest hensigtsmæssigt administreret af Civil-

forsvarsstyreisens Værnepligtsafdeling.

Civilforsvarsstyrelsen, den 27. juni 1978

Brask Thomsen

fg.
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Indenrigsministeriets cirkulære nr. af 8. november 1978

BILAG 7

Cirkulære om
forretningsgangen på sessionerne.

Formålet med sessionsbehandlingen er
primært at afgøre, hvorvidt den værnepligti-
ge er egnet til at forrette tjeneste i forsvaret/
civilforsvaret eller ikke og i bekræftende fald
at bedømme, hvorvidt den værnepligtige er
ubetinget eller betinget tjenstdygtig samt at
afgøre, til hvilken tjeneste han skønnes egnet.

For i videst muligt omfang at tilgodese
dette formål bør forretningsgangen på sessio-
nerne tilrettelægges således, at den ekspertise,
der er repræsenteret ved sessionen, bliver
udnyttet bedst muligt.

Med henblik herpå fastsætter indenrigsmi-
nisteriet efter forhandling med forsvarsmini-
steriet herved i medfør af § 7, stk. 1, 2. punk-
tum, i lov om værnepligt, jfr. lovbekendtgø-
relse nr. 15 af 20. januar 1970, følgende ret-
ningslinier for forretningsgangen på sessio-
nerne:

I. På sessionen gennemgår den værneplig-
tige:

1. En skriftlig, psykoteknisk prøve.
2. En horeprøve, en synsprøve og en far-

vesansprøve.
3. En lægeundersøgelse, samt
4. en tjenstdygtighedsbedømmelse.

II. Sessionskommissionens opgaver vedrø-
rer navnlig folgende punkter:
1. Afgorelse af tjenstdygtighedsspørgsmålet.
2. Vejledning af den enkelte værnepligtige

om værnepligtsforhold, herunder om ad-
gangen til at melde sig til frivillig tjeneste
i forsvaret/CF-korpset og om betydningen
heraf.

3. Fastsættelse af vedtegninger:

a. en tjenstdygtighedsvedtegning,
b. en mødestedsvedtegning eller en forde-

lingsvedtegning, samt eventuelt,
c. en spærretidsvedtegning.

4. Varetagelse af forskellige administrative
funktioner (lodtrækning, udlevering af
orienterende materiale, registrering af den
værnepligtiges ønsker rn. v.).

III. Udskrivningskredsen forestår den
praktiske tilrettelæggelse af sessionen, herun-
der foreskrevne prøver og undersøgelser.

Lægeundersøgelsen foretages af en af in-
denrigsministeriet dertil beskikket læge.

På grundlag af sessionslægens indstilling
og foreliggende materiale i øvrigt træffer ses-
sionen afgørelse om, hvorvidt den værneplig-
tige skal udskrives, erklæres tjenstudygtig
eller forbigås.

Erklæres den værnepligtige tjenstdygtig,
trækker han et lodtrækningsnummer og ori-
enteres om nummerets betydning for det vi-
dere værnepligtsforløb.

Udskrivningschefen leder som formand ses-
sionens forhandlinger.

Den primære opgave for det kommunalt
udpegede medlem af sessionen er at påse, at
almindelige retssikkerhedshensyn iagttages i
forbindelse med sessionsbehandlingen.

Fremgår det af udskrivningschefens indle-
dende samtale med den værnepligtige, at
denne i givet fald ønsker at aftjene værne-
pligten i det militære forsvar, er det som ho-
vedregel sessionsofficerens opgave at vejlede
den værnepligtige- om de muligheder, forsva-
ret kan tilbyde, herunder om tjenesten ved de
forskellige våbenarter og om beliggenheden
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af de tjenestesteder, der måtte have den vær-
nepligtiges særlige interesse. Herved bør ses-
sionsofficeren påse, at den værnepligtige in-
formeres i tilstrækkeligt omfang til at kunne
fremsætte velmotiverede ønsker om særligt
mødested. Hvor forholdene taler herfor, kan
officeren vejlede den værnepligtige om ad-
gangen til at melde sig frivilligt til tjeneste i
forsvaret. Én uddybende orientering om ad-
gangen hertil gives de værnepligtige, der vi-
ser interesse herfor. Sessionen bør være op-
mærksom på, at den værnepligtige på den
ene side får forståelsen af, hvilke muligheder
frivillighedsordningen indebærer for ham, og
på den anden side bringes til klarhed over, at
forsvarets imødekommelse af hans ønske om
at forrette frivillig tjeneste forudsætter, at
han giver afkald på sin frinummerchance,
det vil sige på muligheden for at blive frita-
get for normal værnepligtstjeneste.

Såfremt den værnepligtige fremsætter øn-
ske om at aftjene værnepligt ved
civilforsvarskorpset, er det som hovedregel
udskrivningschefens opgave at orientere den
værnepligtige om denne tjeneste og om belig-
genheden af de tjenestesteder, der måtte have
den værnepligtiges interesse. Hvor forholde-
ne taler derfor, kan udskrivningschefen vejle-
de den værnepligtige om adgangen til at mel-
de sig frivilligt til tjeneste i civilforsvarskorp-
set samt give en uddybende orientering her-
om til de værnepligtige, der viser interesse
herfor.

Fremsætter den værnepligtige ønsker om
at aftjene værnepligt ved civilt arbejde, er det
som hovedregel udskrivningschefens opgave
at orientere ham om denne tjenestes særlige

karakter. Ved ønsker om tjeneste ved civilt
arbejde orienteres endvidere om reglerne for
overførelse til civil værnepligt, der forudsæt-
ter en skriftlig ansøgning, herunder om fri-
sten for indgivelse af en sådan og om følger-
ne af, at fristen overskrides.

Fremkommer den værnepligtige med øn-
sker om aftjening af værnepligt ved udførelse
af bistandsarbejde i udviklingslande, er det
som hovedregel udskrivningschefens opgave
at orientere herom, jfr. herved indenrigsmini-
steriets cirkulære nr. 99 af 29. april 1974.

Hvis den værnepligtige ønsker et spørgs-
mål nærmere uddybet, bør det sessionsmed-
lem, der har særlig indsigt på området, påse,
at den værnepligtige modtager fornøden vej-
ledning.

På grundlag af den førte samtale og de
ønsker, der er fremsat af den værnepligtige,
tildeles den enkelte vedtegninger i overens-
stemmelse med de regler, der gælder herom,
jfr. §§ 4-7 i kgl. anordning nr. 000 af dags
dato om det værnepligtige mandskabs tjenst-
dygtighed og det udskrevne mandskabs for-
deling.

I øvrigt forudsættes det, at sessionens
medlemmer træffer aftale om den indbyrdes
fordeling af arbejdet med hensyn til udfyld-
ning af kort og blanketter, i det omfang dette
ikke er henlagt til sessionssekretæren.

Sessionskommissionen bør til stadighed
påse, at den værnepligtige bibringes en så
bred og fyldestgørende orientering om vær-
nepligtsforhold, at han derved sættes i stand
til at fremsætte sine ønsker ud fra et fyldigt
kendskab til de gældende regler.

Indenrigsministeriet, den 8. november 1978.

KNUD ENGGAARD

/ Louis Heegaard








