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Personell i samfunnskritiske funksjoner – anmodning om fritak fra
innkalling til militærtjeneste under den pågående Koronakrisen.
I forbindelse med den pågående Koronasituasjonen offentliggjorde Justisdepartementet (JD) i
går (16.03.20) en liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Listen var i første rekke tenkt
benyttet overfor stengte barnehager og skoler. Dersom en virksomhet omfattes av denne
listen, kan de ansatte be om tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn for å forhindre
at de må holde seg borte fra sin samfunnskritiske arbeidsplass.
Listen beskriver samfunnskritiske funksjoner i lys av den pågående Korona-krisen, og er ikke
en endelig liste for alle fremtidige kriser. De beskrevne funksjoner er av ledende myndighet
(JD) klassifisert som samfunnskritisk. Det er derfor naturlig å legge en utvidet forståelse av
virkeområdet til grunn for praktiseringen av intensjonen bak denne listen. Virkeområdet bør,
etter Næringslivets Sikkerhetsråds (NSR) oppfatning, også omfatte fritak fra militær tjeneste
under den pågående krisen.
Det foreligger ingen ytre militær trussel mot Norge som skulle tilsi et behov for mobilisering
av mannskaper med formål å militært forsvare Norge og norske interesser nå. De
mannskapene som nå kalles inn til tjeneste, skal øve, eller bistå det sivile samfunnet på andre
samfunnskritiske områder i kampen mot spredning av Korona-viruset. Det er i den sivile
delen av samfunnet at denne kampen primært skal utkjempes, og hvor vi finner
virksomhetene og verktøyene som trengs for at samfunnet skal komme seg best mulig
gjennom Korona-krisen.
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Det foreligger en betydelig operativ og samfunnsøkonomisk fordel og gevinst ved å la det
personellet som primært jobber i en samfunnskritisk funksjon til daglig, forbli i denne
funksjonen til krisen er løst. I tillegg til øket operativ samfunnskritisk sikkerhet og effekt, vil
en slik løsning trolig også redusere eller begrense det samlede sivile behovet for militær støtte
til samfunnsviktige funksjoner.
NSR anbefaler derfor at de som fyller samfunnskritiske funksjoner slik disse funksjonene er
beskrevet i Justisdepartementets liste, forblir i sin samfunnskritiske funksjon, og fritas fra
militære tjenesteplikter for denne krisens varighet. En slik beslutning vil være i tråd med
myndighetenes intensjon om å sikre samfunnskritiske funksjoner i denne krevende
situasjonen.
Næringslivets Sikkerhetsråd fremmer denne anmodningen koordinert, og i forståelse med
Næringslivets Hovedorganisasjon, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, Finans Norge,
Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib.
Norsk næringsliv besitter betydelige ressurser og kompetanse som sammen med Forsvaret kan
styrke forsvaret av Norge og norske interesser. I den pågående Korona-krisen ber vi om
forståelse for at de sivile samfunnskritiske funksjonene gis prioritet slik at samfunnskritisk
næringsliv og virksomheter får beholde sitt nøkkelpersonell.
Vi håper på positiv forståelse for, og tilslutning til vår anmodning.

Vedlegg: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner
https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i_kritis
ke_samfunnsfunksjoner_16.03.2020.pdf
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