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I. Indledning.

1. Udvalgets nedsættelse og sammensætning.

Den 3. januar 1967 nedsatte indenrigsmini-
steriet et udvalg med den opgave at stille forslag
om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af samar-
bejdet mellem det planlagte centrale personregi-
ster (i det følgende benævnt CPR) og de værne-
pligtsadministrerende myndigheder. Udvalget
ville iøvrigt i sin betænkning kunne fremkomme
med forslag til sådanne ændringer i værnepligts-
lovgivningen og de administrative bestemmelser,
der knytter sig hertil, som udvalget under sine
overvejelser måtte anse for påkrævede eller øn-
skelige.

Indenrigsministeriet anmodede kst. kontor-
chef - nu kontorchef - i indenrigsministeriet
Louis Anker Heegaard om at overtage hvervet
som udvalgets formand, idet der iøvrigt til med-
lemmer af udvalget beskikkedes:

orlogskaptajn N. E. Andersen, forsvars-
ministeriet,

sekretær, nu fuldmægtig i indenrigs-
ministeriet, Carsten Berg,

ekspeditionssekretær i indenrigsministeriet
G. A. Lustrup,

ekspeditionssekretær, nu kontorchef i civil-
forsvarsstyrelsen Bent Michelsen,

udskrivningschef, cand. jur. Aa. Munkgaard,
1. udskrivningskreds,

kontorchef i indenrigsministeriet
Henrik Nielsen,

kontorchef i forsvarsministeriet, major
N. Nordentoft,

udskrivningschef, cand. jur. Viggo Ramm,
2. udskrivningskreds,

afdelingsleder O. Stangegård, administrations-
rådets sekretariat.

Fuldmægtig Carsten Berg har sammen med
sekretær Stig Møller, indenrigsministeriet, va-
retaget udvalgets sekretariatsforretninger.

Den 1. oktober 1967 indtrådte major S. V.

Devantier, administrationsrådets sekretariat,
som medlem af udvalget i stedet for afdelings-
leder O. Stangegård, administrationsrådets se-
kretariat, der samtidig fratrådte som medlem af
udvalget.

Den 1. november 1968 indtrådte orlogskap-
tajn P. K. Hansen, forsvarsministeriet, som
medlem af udvalget i stedet for orlogskaptajn
N. E. Andersen, forsvarsministeriet, der sam-
tidig fratrådte som medlem af udvalget.

På udvalgets første møde den 15. marts 1967
nedsattes 2 underudvalg.

Underudvalg 1 fik til opgave at overveje mu-
lighederne for en snarlig gennemførelse af et
samarbejde mellem CPR og de værnepligtsad-
ministrerende myndigheder.

Underudvalg 2 fik til opgave at overveje pro-
blemerne i forbindelse med en generel revision
af værnepligtslovgivningen, herunder spørgs-
målet om udskrivningsvæsenets fremtidige
struktur.

Underudvalg 1 fik følgende sammensætning:
kontorchef Henrik Nielsen, formand,
orlogskaptajn N. E. Andersen,
fuldmægtig Carsten Berg,
kontorchef Louis Anker Heegaard,
ekspeditionssekretær G. A. Lustrup,
kontorchef Bent Michelsen,
udskrivningschef Aa. Munkgaard,
afdelingsleder O. Stangegård.

Underudvalg 2 fik følgende sammensætning:
kontorchef Louis Anker Heegaard, formand,
orlogskaptajn N. E. Andersen,
fuldmægtig Carsten Berg,
ekspeditionssekretær G. A. Lustrup,
kontorchef Bent Michelsen,
kontorchef, major N. Nordentoft,
udskrivningschef Viggo Ramm og
afdelingsleder O. Stangegård.

Det samlede udvalg har til dato afholdt 10
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møder, medens underudvalg 1 har afholdt 5
møder og underudvalg 2 1 møde. Endvidere
har flere af udvalgets medlemmer deltaget i en
række møder, som har fundet sted i en af un-
derudvalg 1 nedsat arbejdsgruppe.

2. Baggrunden for udvalgets nedsættelse.

Lov nr. 210 af 11. juni 1954 om værnepligt,
der trådte i stedet for lov nr. 123 af 8. juni
1912, repræsenterede på mange punkter et af-
gørende brud med forældede begreber og der-
med en koncession til nyere principper såvel
med hensyn til samfundsudviklingen som sådan
som med hensyn til udviklingen i forsvaret.
Blandt de væsentligste reformer, som med 1954-
loven førtes ud i livet, skal følgende*) nævnes:

1) Det præciseredes, at værnepligt alene på-
hviler mænd med dansk indfødsret, jfr. lo-
vens § 1, stk. 1. Værnepligtsloven blev her-
ved bragt i overensstemmelse med de gæl-
dende indfødsretsregler.

2) Den tidligere stive og skematiske ordning af
spørgsmålet om udelukkelse fra tjeneste i
forsvaret på grund af straf afløstes ved lo-
vens § 3 i overensstemmelse med tidens be-
stræbelser for i højere grad at varetage hen-
synet til lovovertrædernes resocialisering af
en smidig ordning, hvorefter afgørelsen træf-
fes efter den bedst mulige bedømmelse i
hvert enkelt tilfælde af lovovertræderens
karaktermæssige egenskaber.

3) Der tilvejebragtes ved lovens § 10 og § 33
hjemmel til at etablere et samarbejde mel-
lem udskrivningsvæsenet og folkeregistrene,
således at de værnepligtiges optagelse i
lægdsrullen sker gennem folkeregistrene, der
derefter tillige holder udskrivningsvæsenet
underrettet om de værnepligtiges flytninger.
I forbindelse hermed gennemførtes ad ad-
ministrativ vej en gennemgribende rationali-
sering af udskrivningsvæsenets daglige for-
retningsgang, jfr. indenrigsministeriets cir-
kulærer nr. 40-46 af 28. februar 1957.

4) Lovens formulering forenkledes og blev ter-
minologisk og reelt bragt i overensstemmel-
se med forsvarets nuværende organisation.

*) Jfr. herved side 17f i den af indenrigsministe-
riets daværende værnepligtsudvalg i 1952 af-
givne betænkning.
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Den på grundlag af 1912-loven dannede
praksis og dele af den senere tillægslovgiv-
ning indarbejdedes i den nye lov. Værne-
pligtslovens regler af teknisk karakter ud-
formedes så elastiske, at de i videst muligt
omfang kan finde anvendelse, selv om for-
svarsorganisationen ændres.

5) Regler, der fastlægger og sikrer grænserne
for de værnepligtiges rettigheder og pligter,
affattedes så skarpt og udtømmende som
muligt. Til afgørelse af spørgsmål om frita-
gelse for værnepligt oprettedes ved lovens §
9 et særligt organ, værnepligtsnævnet, der til-
lige fungerer som appelorgan for sessioner-
nes afgørelser i sager om udelukkelse fra
tjeneste i forsvaret på grund af straf. Med
hensyn til sessionernes andre afgørelser, der
ikke vedrører bedømmelsen af en persons
tjenstdygtighed, afløstes den ved 1912-lovens
§ 9, stk. 9, hjemlede appeladgang til højeste-
ret af en adgang til at få afgørelsen prøvet
af vedkommende landsret som første instans,
jfr. 1954-lovens § 9, stk. 1.

Medens 1954-loven iøvrigt trådte i kraft den
1. januar 1955, trådte det ovenfor under punkt
3 nævnte samarbejde først i kraft den 1. marts
1957, jfr. kgl. anordning nr. 203 af 11. juli
1956,

Fremkomsten af den elektroniske databe-
handlingsteknik, der åbnede mulighed for op-
rettelsen af et centralt personregister på mag-
netbånd og dermed for en central varetagelse
af visse af folkeregistrenes opgaver, herunder
de folkeregistrene ifølge værnepligtslovgivnin-
gen påhvilende opgaver overfor de værnepligts-
administrerende myndigheder, bevirkede imid-
lertid, at der allerede i begyndelsen af 1960-
erne - til dels initieret af forvaltningsnævnet -
indledtes overvejelser angående en yderligere
rationalisering af bl. a. udskrivningsvæsenets
forretningsgang.

Oprettelsen af et sekretariat for personregi-
strering under indenrigsministeriet blev signalet
til en intensivering af sådanne overvejelser,
bl. a. i samarbejde med administrationsrådets
sekretariat.

Ved udvalgets nedsættelse den 3. januar 1967
kunne man da også drage nytte af de ret be-
tydelige forarbejder vedrørende spørgsmålet om
etableringen af et samarbejde mellem CPR og
de værnepligtsadministrerende myndigheder,
som var udført i indenrigsministeriet.



3. Resume af udvalgets hidtidige arbejde.
Lov nr. 222 af 31. maj 1968 om ændring af lov

om værnepligt.

I udvalgets kommissorium er, som det vil
fremgå af ovenstående, hovedvægten lagt på
tilvejebringelsen af et grundlag for en hurtig
og forsvarlig gennemførelse af et hensigtsmæs-
sigt samarbejde mellem CPR og de værnepligts-
administrerende myndigheder. Når der imid-
lertid også blev åbnet udvalget mulighed for at
fremkomme med forslag til ændringer i værne-
pligtslovgivningen iøvrigt, skyldtes det bl. a., at
den voldsomme acceleration i samfundsudvik-
lingen på forskellige områder havde indhentet
den fremsynede værnepligtslov fra 1954 også
udover de ændringer, der måtte antages at ud-
kræves for at tilvejebringe hjemmel for etable-
ringen af det nævnte samarbejde. Blandt de em-
ner, som det - ved siden af spørgsmålet om
gennemførelsen af samarbejdet mellem CPR og
de værnepligtsadministrerende myndigheder og
en rationalisering af værnepligtsadministratio-
nen som helhed - måtte anses for naturligt at
behandle i udvalget, kan nævnes:

a) nedlæggelse af lægdsmandsinstitutionen,
b) ændring af sessionens sammensætning,
c) nødvendigheden af at opretholde den fa-

ste session,
d) eventuel ophævelse af reglen i værne-

pligtslovens § 34 om anmeldelsespligt i
forbindelse med visse rejser til udlandet
og hjemkomst herfra,

e) en revision af værnepligtslovens § 3 om
adgangen til at udelukke værnepligtige fra
tjeneste i forsvaret på grund af straf,

f) ophævelse af den de værnepligtige i med-
før af værnepligtslovens § 10, stk. 1, 3.
pkt., sammenholdt med § 38, under straf-
ansvar påhvilende pligt til at anerkende
modtagelse af meddelelse om optagelse i
lægdsrullen, samt

g) udskrivningsvæsenets fremtidige struktur.

Efter nogen drøftelse på udvalgets første
møder opnåedes der enighed om, at arbejdet i
første række måtte koncentreres om planlæg-
ningen af et samarbejde mellem det centrale
personregister og de værnepligtsadministreren-
de myndigheder bl. a. på grund af de mulighe-
der, som et sådant samarbejde ville medføre
for en aflastning af folkeregistrenes hidtidige
opgaver overfor udskrivningsvæsenet. På grund-

lag af udvalgets arbejde fremsatte indenrigs-
ministeren den 13. marts 1968 i folketinget
forslag til lov om ændring af lov om værnepligt.
Forslaget, der blev vedtaget af folketinget i
uændret skikkelse, og som den 31. maj 1968
blev stadfæstet af kongen (bilag 1), tilsigtede at
åbne mulighed for iværksættelse af et samar-
bejde mellem CPR og de værnepligtsadministre-
rende myndigheder. Det nævnte samarbejde vil-
le medføre, at samtlige de forpligtelser, som
folkeregistrene på daværende tidspunkt havde
overfor de værnepligtsadministrerende myndig-
heder, nemlig udskillelse af nye årgange og lø-
bende underretning om folkeregisterændringer,
ville kunne opfyldes maskinelt ved hjælp af de
i CPR indeholdte oplysninger. Der ville herved
fremkomme en meget ønskelig lettelse i folke-
registrenes arbejde til gengæld bl. a. for den
indberetningspligt, der fremtidigt ville påhvile
disse overfor CPR.

Samtidig ophævedes den de værnepligtige
under strafansvar hidtil påhvilende pligt til at
anerkende modtagelsen af meddelelse om op-
tagelse i lægdsrullen, jfr. 1954-lovens § 10, stk.
1,3. pkt., sammenholdt med § 38, ligesom den
de værnepligtige i henhold til 1954-lovens § 34,
stk. 1, påhvilende anmeldelsespligt i forbindelse
med rejser til udlandet af mere end 6 måneders
varighed ophævedes, således at det nu er over-
ladt til henholdsvis forsvarsministeren og in-
denrigsministeren fremtidigt at bestemme, hvor-
vidt sådan anmeldelsespligt skal pålægges.

Endelig overflyttedes den indenrigsministe-
ren ved 1954-lovens § 26 tilkommende kompe-
tence til at tilstå udsættelse med indkaldelse til
værnepligtige, der er udskrevet eller overført
til de militære værn eller korps, til forsvars-
ministeren. Blandt andet som en konsekvens
heraf har indenrigsministeren den 30. juli 1969
stadfæstet en ændring af værnepligtsnævnets
forretningsorden (bilag 10).

Sideløbende med foranstaltningerne i forbin-
delse med udarbejdelsen af det ovennævnte
lovforslag havde udvalget bl. a. med bistand af
I/S Datacentralen af 1959 indledt udarbejdel-
sen af et udkast til systemforslag vedrørende
samarbejdets tekniske gennemførelse tillige med
udkast til de administrative bestemmelser, der
skulle føre samarbejdet ud i livet. I løbet af
sommeren 1968 blev det besluttet at stile mod
den 1. januar 1969 som skæringsdag for sam-
arbejdets iværksættelse, og det lykkedes at
fremskynde udvalgsarbejdet så meget, at æn-
dringsloven kunne sættes i kraft med virkning
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fra den 1. januar 1969, jfr. indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 423 af 19. december 1968
om ikrafttrædelse af lov om ajndring af lov om
værnepligt (bilag 2).

Bl. a. som følge af arbejdet med tilrettelæg-
gelsen af samarbejdet mellem CPR og de vær-
nepligtsadministrerende myndigheder har man
hidtil alene koncentreret sig om de mest pres-
serende af de ovenfor under a) til g) nævnte
spørgsmål. Det meget væsentlige spørgsmål om
udskrivningsvæsenets fremtidige struktur har
dog været behandlet på 2 møder, hvoraf 1 ple-
narmøde, hvor man bl. a. har drøftet et af ad-
ministrationsrådets repræsentant i udvalget
fremlagt notat vedrørende en principskitse for
en fremtidig organisation af værnepligtsadmi-
nistrationens struktur efter oprettelsen af det
centrale personregister.

Der har imidlertid i udvalget været enighed
om, at overvejelserne vedrørende udskrivnings-
væsenets fremtidige struktur må afvente resul-
tatet af det arbejde, der vil blive udført i det
af forsvarsministeriet den 30. august 1967 ned-
satte personelklassificeringsudvalg. Det er på-
lagt dette udvalg, der er nedsat efter forhand-
ling med indenrigsministeriet, at foretage en
kritisk gennemgang af og fremsætte de af ud-
viklingen nødvendiggjorte forslag til ændringer
i en række bestemmelser vedrørende udskriv-
ningen og fordelingen af det værnepligtige
mandskab, herunder kgl. anordning nr. 15 af
24. januar 1963 om det værnepligtige mand-
skabs tjenstdygtighed og det udskrevne mand-
skabs fordeling. Udvalget, i hvilket såvel in-
denrigsministeriet, sundhedsstyrelsen, civilfor-
svarsstyrelsen som udskrivningsvæsenet er re-
præsenteret, er endvidere bemyndiget til at
fremsætte forslag til ændringer i sessionsbe-
handlingen med det formål i muligt omfang at
formindske antallet af hjemsendelser på grund
af tjenstudygtighed og omplaceringer efter ind-
kaldelsen, ligesom udvalget iøvrigt i sine over-
vejelser skal inddrage de i betænkning nr. 428-
1966, afgivet af det under forsvarsministeriet
den 8. december 1964 nedsatte såkaldte klima-
udvalg, fremsatte udtalelser og forslag vedrø-
rende sessionsbehandlingen og orienteringen af
de værnepligtige (side 23-25.)

Det er iøvrigt nærværende udvalg bekendt,
at der under personelklassificeringsudvalget
den 11. december 1967 er nedsat en arbejds-
gruppe til belysning af spørgsmålet om, i hvil-
ket omfang der i forsvaret kan anses at være

behov for en udvidelse af sessionsbehandlingen,
herunder indførelse af kapacitetsprøver og ka-
pacitetsmålinger, således at der kan tilvejebrin-
ges mere detaillerede oplysninger om de værne-
pligtige med henblik på en effektiv udnyttelse
af den enkeltes kvaliteter under uddannelsen.
Det er i denne forbindelse pålagt arbejdsgrup-
pen at overveje, hvorvidt prøver af den om-
handlede karakter med fordel vil kunne hen-
lægges til et tidspunkt, der ligger efter den vær-
nepligtiges møde ved forsvaret.

Da personelklassificeringsudvalgets arbejde
ikke kan forventes afsluttet foreløbig, har vær-
nepligtsudvalget anset det for hensigtsmæssigt
allerede nu at stille forslag om, at der snarest
søges gennemført en række yderligere, relativt
presserende ændringer af værnepligtsloven, jfr.
herom nedenfor under punkt 5.

4. Samarbejdet mellem de værnepligts-
administrerende myndigheder og CPR.

Som tidligere nævnt er der med virkning fra
den 1. januar 1969 iværksat et samarbejde mel-
lem de værnepligtsadministrerende myndigheder
og CPR.

De nærmere retningslinier for samarbejdet er
indeholdt i indenrigsministeriets cirkulære nr.
243 af 27. november 1968 om registrering af
værnepligtige (bilag 3) og i indenrigsministeriets
cirkulæreskrivelse af samme dato, indeholden-
de overgangsregler for det nye administrations-
system (bilag 4).

Samtidig med iværksættelsen af samarbejdet
er der som forudsat i bemærkningerne til det
til grund for den tidligere nævnte lov af 31.
maj 1968 om ændring af lov om værnepligt lig-
gende lovforslag gennemført en lettelse i folke-
registrenes arbejde og en arbejdsbesparende ra-
tionalisering af kartotekkortføringen og i det
hele taget forretningsgangen i udskrivnings-
kredsene.

Af de ændringer, som er gennemført i for-
bindelse med det nye administrationssystem,
skal følgende fremhæves:

1) Det centrale personregister har som tidligere
anført overtaget de folkeregistrene påhvilende
forpligtelser overfor de værnepligtsadministre-
rende myndigheder med hensyn til registrering
af værnepligtige og meddelelse om ændringer i
de værnepligtiges persondata.

2) Der er foretaget en væsentlig indskrænkning

8



af det tidsrum, hvori de værnepligtige registre-
res i udskrivningskredsene, idet registrering her
som hovedregel kun skal finde sted i tiden fra
ca. 4 måneder før påbegyndelsen af den session,
hvorpå vedkommende værnepligtige normalt er
mødepligtig, og indtil endelig sessionsbehand-
ling har fundet sted.

I forbindelse hermed er som tidligere anført
kompetencen til at meddele udsættelse med
indkaldelse for så vidt angår værnepligtige, der
er udskrevet eller overført til de militære værn
og korps, henlagt til forsvarsministeriet, lige-
som kompetencen til at meddele udsættelse med
indkaldelse til værnepligtige, der er udskrevet
eller overført til civilforsvarskorpset eller stillet
til rådighed for den i § 31 i lov om civilfor-
svaret omhandlede tjeneste, er henlagt til civil-
forsvarsstyrelsen, jfr. indenrigsministeriets be-
kendtgørelse nr. 421 af 19. december 1968 om
udsættelse m. v. til værnepligtige med sessions-
møde og med indkaldelse (bilag 5).

Der er endelig i samme forbindelse gennem-
ført ensartede og forenklede regler for indkal-
delse, henholdsvis efterlysning af værnepligtige,
jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 422
af 19. december 1968 om indkaldelse m. v. af
værnepligtige (bilag 6).

3) Meddelelser fra CPR om ændringer i de
værnepligtiges persondata vil kun i det under 2)
nævnte tidsrum blive tilsendt udskrivningskred-
sene. Uden for dette tidsrum vil de omhand-
lede meddelelser — såfremt den pågældende re-
gistreres ved andre værnepligtsadministrerende
myndigheder — blive tilsendt disse direkte fra
CPR. Af persondataoplysningerne i CPR frem-
går bl. a., om den pågældende registreres ved
en værnepligtsadministrerende myndighed og i
bekræftende fald hvilken myndighed. Endvide-
re indeholder CPR i et sideregister, sessions-
registret (SR), oplysning om sessionstermin for
værnepligtige, der har opnået en nærmere fast-
sat alder, men som endnu ikke er endeligt ses-
sionsbehandlet.

Værnepligtsoplysningerne i CPR og SR ajour-
føres på grundlag af meddelelser fra de værne-
pligtsadministrerende myndigheder.

4) Ved gennemførelsen af nævnte direkte kor-
respondance mellem CPR og de værnepligts-
administrerende myndigheder bortfalder den
hidtidige dobbeltregistrering af udskrevne vær-
nepligtige i udskrivningskredsene og forsvarets
personelforvaltende myndigheder.

I det militære forsvar er samtidig foretaget
en væsentlig indskrænkning af det tidsrum,
hvori udskrevne værnepligtige registreres, idet
kartoteksføring m. v. som hovedregel ophører,
når den værnepligtige er fyldt 30 år, hvorefter
registrering, til den pågældende slettes på grund
af alder (normalt ved det fyldte 50. år), alene
finder sted i CPR.

5) Ved rapporteringer fra CPR til de værne-
pligtsadministrerende myndigheder og omvendt
er etableret et standardiseret rapporteringssy-
stem under anvendelse af navne- og adresse-
hulkort, stamhulkort 2 (STH 2). Af dette stam-
hulkort, der anbringes i udskrivningskredsenes
kartoteker, fremgår bl. a. den værnepligtiges
adresse, og adresseændringer skal derfor nor-
malt ikke overføres til de øvrige kartotekkort.

6) Registreringen af de værnepligtige hos lægds-
bestyrerne, der hidtil har fundet sted i tiden
fra optagelsen i lægdsrullen til slettelsen af sam-
me, ophører, og lægdsbestyrerne underrettes
derfor ikke længere om de værnepligtiges re-
gistrering og om ændringer i de pågældendes
persondata. Til orientering for lægdsbestyrerne
med henblik på disses deltagelse i sessionen, vil
som en midlertidig foranstaltning kort før ses-
sionen af udskrivningskredsene til lægdsbesty-
rerne blive udsendt meddelelse om, hvilke vær-
nepligtige fra vedkommende lægd der er møde-
pligtige på sessionen.

7) Lægdsrullenumrene og de i forsvaret an-
vendte stamnumre er erstattet af personnumre,
og de i udskrivningskredsene beroende karto-
tekkort anbringes årgangsvis i personnummer-
orden.

8) Lægdsrullebegrebet er afskaffet, og den hid-
tidige optagelse i eller slettelse af lægdsrullen
finder fremtidig sted ved en registrering i CPR,
hvorom de værnepligtige ikke særskilt under-
rettes.

9) 4 af de kartotekkort, der hidtil har været
anvendt i udskrivningskredsene, afskaffes (nav-
nekort, indtegningskort, lægdskort og stamkort
I), og et nyt kartotekkort (stamhulkort 2) er
indført. I udskrivningskredsene forefindes her-
efter kun 5 kartotekkort, nemlig registerkort og
stamhulkort 2 (optagelsesblanketsæt), der an-
bringes i samme kartotek, samt helbredskort,
sessionskort og sessionstilsigelseskort (sessions-
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blanketsæt). Endvidere udsendes til de værne-
pligtige direkte fra CPR et såkaldt spørgekort
med forskellige spørgsmål af betydning for de
pågældendes sessionsbehandling. Der består dog
ingen pligt for de værnepligtige til at indsende
dette kort til udskrivningskredsene.

10) Meddelelser om idømte straffe indsendes,
jfr. justitsministeriets cirkulære nr. 268 af 20.
december 1968 om ændring af cirkulære om
strafferegistre og kriminalstatistik m. v. (bilag
7), af vedkommende dommer- eller justitskon-
tor m. fl. til 1. udskrivningskreds, der på grund-
lag af oplysninger fra CPR videresender straf-
indberetningerne til de myndigheder, hvorunder
de værnepligtige hører. Efter at registreringen
af de værnepligtige er ophørt ved udskrivnings-
kredsene, vil disse kun blive underrettet om
straffe, der giver anledning til rejsning af sager
om udelukkelse fra tjeneste i forsvaret på grund
af straf.

11) Mønstringskontorernes meddelelser til ud-
skrivningskredsene om værnepligtiges på- og af-
mønstringer er bortfaldet, jfr. indenrigsministe-
riets cirkulære nr. 261 af 19. december 1968
om tilsyn med skibsføreres og skibsmandskabs
overholdelse af værnepligtslovgivningen (bilag
8). I stedet er der truffet aftale med Central-
kartoteket over søfarende om, at udskrivnings-
kredsene i tilfælde af en værnepligtigs udebli-
velse fra sessionen - såfremt det ikke på anden
måde er lykkedes at opspore den pågældendes
opholdssted - vil kunne sende en forespørgsels-
blanket til Centralkartoteket. Fra dette karto-
tek vil udskrivningskredsene herefter modtage
underretning om, hvorvidt den pågældende er
registreret som sømand og i bekræftende fald
tillige om på- og afmønstringsdato, fartområde,
skibsnavn, rederi og eventuel adresse i land.

12) Som følge af, at udskrivningskredsenes
grænser ikke i alle tilfælde har været sammen-
faldende med kommunegrænserne, idet visse
kommuner var delt mellem 2 udskrivnings-
kredse, har det af hensyn til samarbejdet med
CPR været nødvendigt at foretage visse græn-
sereguleringer mellem enkelte kredse, jfr. kgl.
anordning nr. 27 af 30. december 1968 (bilag
9).

13) Ved lov nr. 222 af 31. maj 1968 om æn-
dring af lov om værnepligt er som tidligere an-
ført den de værnepligtige hidtil påhvilende an-

meldelsespligt i tilfælde af visse rejser til ud-
landet ophævet, idet det ifølge den pågældende
bestemmelse i værnepligtsloven (§ 34) nu er
overladt til henholdsvis forsvarsministeren og
indenrigsministeren at bestemme, hvorvidt så-
dan anmeldelsespligt skal pålægges. Som følge
af den ved samme lov gennemførte ændring af
værnepligtslovens § 10 er endvidere den de
værnepligtige hidtil påhvilende pligt til under
strafansvar at anerkende modtagelse af med-
delelse om optagelse i lægdsrullen - som lige-
ledes tidligere anført - ophævet.

Det må forventes, at ovennævnte cirkulære af
27. november 1968 må revideres i lyset af de i
en overgangsperiode indhøstede erfaringer ved-
rørende en række tekniske spørgsmål i forbin-
delse med samarbejdets gennemførelse.

5. Forslag til en yderligere revision
af værnepligtsloven.

Der var på et tidligt tidspunkt i udvalget
enighed om at søge gennemført en ophævelse
af lægdsmands- og lægdsforstanderinstitutionen,
der ganske vist repræsenterer et element i en
hævdvunden kulturtradition, og som gennem
årene har ydet samfundet betydelige tjenester,
men som på baggrund af den stedfundne sam-
fundsudvikling ikke kan forsvares opretholdt
ud fra rationelle betragtninger, jfr. nærmere
nedenfor under afsnit II, pkt. 3, og afsnit III,
pkt. 2.

Som følge heraf har man ved planlægningen
af samarbejdet mellem CPR og de værnepligts-
administrerende myndigheder i realiteten måttet
gå ud fra en ophævelse af lægdsmandsinstitu-
tionen, der kun er forudsat opretholdt i en kor-
tere overgangsperiode, jfr. også det foran un-
der punkt 4 anførte. Nedlæggelsen af lægds-
mandsinstitutionen nødvendiggør en ændring af
værnepligtslovens regler om sessionens sammen-
sætning m. m., en ændring, som det af tidsmæs-
sige grunde ikke var muligt at gennemføre i
forbindelse med den ændring af værnepligts-
loven, der fandt sted i 1968.

1) Da den endelige revision af værnepligts-
lovgivningen nu som nævnt må forventes ud-
skudt, er behovet for en snarlig nedlæggelse af
lægdsmandsinstitutionen blevet påtrængende i
en sådan grad, at udvalget har fundet det hen-
sigtsmæssigt at stille forslag herom.
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2) I sammenhæng hermed foreslår man en 4) Endelig foreslår man til dels i sammenhæng
indskrænkning af antallet af medlemmer af den hermed gennemført en ændring af reglerne i
ordentlige session. værnepligtslovens § 13, stk. 1, hvorefter en vær-

nepligtig alene er pligtig at fremstille sig for
3) Endvidere finder man det bl. a. af hensyn sessionen på det sted, hvor han har sin bopæl
til en effektivisering af den nuværende forde- eller opholder sig, således at der fremtidig
lingsprocedure rigtigst at ophæve den ved loven pålægges de værnepligtige pligt til at fremstille
af 1954 indførte faste session og i stedet at gøre sig for sessionen i den udskrivningskreds, hvor
den ordentlige session permanent, hvorved der de har deres bopæl eller opholder sig.
opnås en forbedret adgang til på et hvilket som
helst tidspunkt af året at opnå afgørelse af vær-
nepligtsmæssige spørgsmål.
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II. Lægdsvæsenet.

1. Organisation.

Ifølge værnepligtslovens § 6, stk. 1, er lan-
dets 7 udskrivningskredse inddelt i lægdsfor-
standerier, hvis område normalt er sammenfal-
dende med politikredsene. Lægdsforstanderierne
er igen inddelt i lægder. Ifølge lovens § 6, stk.
3, 1. pkt., bestyres lægdsforstanderierne af ved-
kommende politimester, idet dog chefen for 1.
udskrivningskreds i henhold til bestemmelsen i
lovens § 6, stk. 3, 2. pkt., tillige er lægdsfor-
stander for Københavns og Frederiksberg kom-
muner. I medfør af samme bestemmelse er
endvidere bestyrelsen af lægdsforstanderiet på
Bornholm blevet henlagt under chefen for 6.
udskrivningskreds.

Ifølge lovens § 6, stk. 4, 1. pkt., bestyres
hvert lægd af en af udskrivningschefen efter
forhandling med vedkommende lægdsforstan-
der beskikket lægdsmand. I København vare-
tages lægdsforretningerne dog af chefen for 1.
udskrivningskreds og i købstæderne af vedkom-
mende politimester, jfr. lovens § 6, stk. 4, 2.
pkt.. Ved lovens § 6, stk. 4, 3. pkt., er der end-
videre skabt hjemmel for, at indenrigsministe-
ren efter forhandling med justitsministeren kan
træffe bestemmelse om, at bestyrelsen af læg-
der henlægges under vedkommende lægdsfor-
stander, hvilken bestemmelse har været anvendt
en del, navnlig i de senere år, som følge af det
stigende antal kommunesammenlægninger.

Lægdsvæsenets ordning er herefter for land-
lægdernes vedkommende stadig i hovedsagen
baseret på forordningen af 20. juni 1788, § 8,
og for købstadlægdernes vedkommende på
grundsætningerne i plakaten af 10. maj 1843.

Den 1. maj 1969 var antallet af lægder i
Danmark 1981. Den 1. januar 1952 var antal-
let af lægder 2088. Lægdernes grænser falder
overvejende sammen med inddelingen i sogne
og dermed på landet som regel sammen med
inddelingen i sognefogeddistrikter.

I medfør af bestemmelserne i § 8 i oven-

nævnte forordning af 20. juni 1788 samt plakat
af 10. maj 1843 og en række administrative be-
stemmelser, der knytter sig hertil, påhvilede
der helt op til 1957 såvel lægdsforstanderne
som lægdsmændene et ikke ubetydeligt antal
arbejdsopgaver, om hvis omfang og karakter
der kan henvises til O. Kildestrøm, Om værne-
pligten og udskrivningsvæsenet efter dansk ret,
København 1907, specielt side 381 ff.

Som følge af visse af de rationaliseringsfor-
slag, herunder navnlig forslaget om ophævelsen
af lægdsforstanderiernes rulleføring, som inde-
holdtes i betænkningen afgivet i 1952 af inden-
rigsministeriets værnepligtsudvalg af 1948, er
der dog som tidligere nævnt med virkning fra
den 1. marts 1957 gennemført en væsentlig
lettelse i lægdsforstandernes og til dels lægds-
mændenes arbejdsopgaver.

2. Opgaver.

a. hægdsjor stander en.
Lægdsforstanderens opgaver indskrænker sig

i dag stort set til at føre tilsyn og kontrol med
de ham underlagte lægdsmænd, herunder med
hensyn til disses varetagelse af de forpligtelser,
der påhviler dem i medfør af indenrigsministe-
riets nedenfor omtalte instruks af 17. decem-
ber 1958 angående udskrivningsmyndigheder-
nes forhold ved forøgelse af forsvarets freds-
styrke, samt til på indenrigsministeriets vegne
at forestå udbetaling af løn, telefon- og rejse-
godtgørelse samt time- og dagpenge til de på-
gældende. Der bortses herved fra lægdsforstan-
derens opgaver i medfør af hans egenskab som
medlem af sessionen, jfr. herom nedenfor i af-
snit III.

b. Lægdsmanden.
Efter gennemførelsen pr. 1. januar 1969 af

det i indledningen under punkt 4 omtalte sam-
arbejde mellem CPR og udskrivningsvæsenet
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må størstedelen af de lægdsmændene hidtil på-
hvilende arbejdsopgaver — bortset fra hvervet
som medlem af sessionen (se herom nedenfor i
afsnit III) - anses for bortfaldet. Det drejer sig
herved i første række om lægdsmændenes re-
gistrering af ændringer i de værnepligtiges per-
sondata (kartotekkortføringen), der nu alene
foretages henholdsvis ved udskrivningskredse-
ne eller ved de personelfordelende og -forval-
tende myndigheder - alt afhængig af den vær-
nepligtiges aktuelle, administrative tilhørsfor-
hold.

Ud over forpligtelsen til at rådgive værne-
pligtige, der hører til lægdet, med hensyn til
værnepligtsspørgsmål af enhver art, en pligt,
der i de relativt sjældne tilfælde, hvor den på-
beråbes, efter det oplyste almindeligvis resul-
terer i den værnepligtiges henvisning til ved-
kommende, præsumptivt bedre orienterede ud-
skrivningskreds, påhviler der i øjeblikket kun
lægdsmændene visse opgaver i forbindelse
med 1) ombytning af mødebefalinger, jfr. her-
ved indenrigsministeriets instruks af 17. decem-
ber 1958 for udskrivningsmyndighederne ved
ombytning af mødebefalinger, samt 2) i forbin-
delse med mobilisering, jfr. indenrigsministeriets
instruks af samme dato angående udskrivnings-
myndighedernes forhold ved forøgelse af for-
svarets fredsstyrke.

Ifølge den under 1) nævnte instruks skal
lægdsmanden på forskellig vis medvirke ved
ombytning af hjemsendte værnepligtiges møde-
befalinger, hovedsageligt i de få tilfælde, hvor
det ikke ved postvæsenets hjælp er lykkedes at
finde frem til de pågældende værnepligtige.

Ifølge den under 2) nævnte instruks inde-
bærer lægdsmandens mobiliseringsmæssige for-
pligtelser bl. a., at han skal lade opslå mobili-
seringsplakater og forholdsordrer samt udbrin-
ge tilsigelser til klokkeringning. Desuden skal
lægdsmanden undersøge, hvorvidt alle lægdets
mobiliseringspligtige har efterkommet mobili-
seringsordren og begivet sig til mødestedet. Om
de værnepligtige, der ikke har efterkommet den-
ne ordre, skal lægdsmanden senest 3 døgn efter
klokkeringningens ophør afgive indberetning til
lægdsforstanderen.

I finansåret 1968/69 beløb de samlede udgif-
ter til lægdsmændenes aflønning, time- og dag-
penge samt telefon- og rejsegodtgørelse m. v.
sig til ialt 1045822 kr. 13 øre.

3. Udvalgets overvejelser.

Af den 3. betænkning, som forvaltningskom-
missionen af 1946 afgav i 1948, fremgår det
side 231, at der i et under kommissionen ned-
sat arbejdsudvalg vedrørende politi- og retskon-
torernes område var enighed om, at et af politi-
mestrene på daværende tidspunkt fremsat for-
slag om en fuldstændig afskaffelse af lægdsfor-
standerierne ikke kunne gennemføres, idet det
- som det siges i betænkningen - selv i rolige
tider ikke - uden en ganske uforholdsmæssig
udvidelse af udskrivningskredsenes personale —
vil være muligt for kredsene at føre tilsyn med
lægdsmændene og give dem den fornødne vej-
ledning. »I urolige tider med ekstraordinære
udskrivninger, eventuelt mobilisering, vil en
ordning, hvorefter lægdsmændene står direkte
under udskrivningskredsene, slet ikke være bru-
gelig«. Af samme betænknings side 232 frem-
går det videre, at der i det nævnte arbejdsud-
valg også var enighed om, at de lægdsmændene
dengang påhvilende opgaver ikke kunne over-
lades til folkeregisterførerne. Lægdsmændenes
pligter er - hedder det i betænkningen - ikke
indskrænket til rulleføring; »særligt kommer
dette frem i tilfælde af mobilisering eller eks-
traordinære indkaldelser, hvor lægdsmændene
har den stedlige ledelse og skal sørge for ring-
ning med kirkeklokkerne, opslag af plakater,
udsendelse af ilbude, samling og afsendelse af
mandskabet o.s.v., funktioner, der ikke vil
kunne overlades til folkeregistrene.«

Denne betænkning blev tiltrådt af den sam-
lede kommission, jfr. side 88.

Indenrigsministeriets værnepligtsudvalg af
1948 tilsluttede sig i sin betænkning af 1952,
side 45, forvaltningskommissionens opfattelse
på disse punkter. Baggrunden for det daværen-
de værnepligtsudvalgs indstilling måtte bl. a.
søges i, at udvalgets militære medlemmer med
særlig styrke havde understreget, at muligheden
for formering af en beredskabsstyrke eller gen-
nemførelsen af en mobilisering i givet fald i
ganske afgørende grad ville være afhængig af,
at mødebefalingerne kunne være de værneplig-
tige i hænde på kortest mulig tid, samt at dette
formål kun ville kunne opnås ved lægdsfor-
standernes og lægdsmændenes medvirken.

På baggrund af det om lægdsforstandernes
og lægdsmændenes resterende arbejdsopgaver
ovenfor under punkt 2 anførte samt i betragt-
ning af, at forsvaret i dag i modsætning til den-
gang er i besiddelse af de værnepligtiges post-
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adresser og anvender postvæsenet til distribu-
ering af ekstraordinære indkaldelsesordrer, rej-
ste indenrigsministeriet i skrivelse af 11. august
1966 spørgsmålet om en eventuel ophævelse af
såvel lægdsforstander- som lægdsmandsinstitu-
tionen over for bl. a. justitsministeriet, forsvars-
ministeriet og samtlige udskrivningskredse. Da
det af de indhentede udtalelser fremgik, at der
var almindelig tilslutning til en ophævelse af de
nævnte institutioner, anmodede indenrigsmini-
steriet den 20. marts 1967 henholdsvis forenin-
gen af sognefogeder i bymæssigt bebyggede
kommuner og foreningen af sognefogeder og
lægdsmænd i Danmark om en udtalelse i sagen.
Foreningerne svarede indenrigsministeriet ved
skrivelser af henholdsvis 30. april 1967 og 5.
august 1967. Det fremgik heraf, at begge fore-
ninger, der i almindelighed betragter sig som
positivt indstillet overfor en forenkling af admi-
nistrationen, kun ugerne ser, al: lægdsmandsin-
stitutionen søges nedlagt. Efter foreningernes
opfattelse vil noget sådant ikke alene medføre
en devaluering af medlemmernes hidtidige sta-
tus som indehavere af de normalt sammenfal-
dende hverv som sognefoged og lægdsmand
med deraf eventuelt følgende lønreduktion, men
det vil efter foreningernes opfattelse i hvert fald
på landet betyde et servicemæssigt tilbageskridt
i forhold til de værnepligtige, idet disse i så fald
vil komme til at savne muligheden for lokal,
personlig præget orientering om almindelige
værnepligtsspørgsmål.

På baggrund af de således indhentede ud-
talelser forelagde indenrigsministeriet med skri-
velse af 29. november 1967 bl. a. forsvarsmini-
steriet et notat, hvori der blev rejst spørgsmål
om en ophævelse af lægdsmands- og lægdsfor-
standerinstitutionen. Indenrigsministeriet gav
samtidig udtryk for, at de de nævnte institutio-
ner hidtil påhvilende forpligtelser i forbindelse
med ombytning af mødebefalinger samt med-
virken ved mobilisering formentlig ville kunne
overlades til politiet - på landet dog muligvis
til sognefogederne.

I en skrivelse af 16. maj 1968 erklærede for-
svarsministeriet sig i princippet enigt i en op-
hævelse af de nævnte institutioner, og forsvars-
ministeriet oplyste, at det samtidig havde an-
modet justitsministeriet om en udtalelse om,
hvorvidt politiet ville kunne påtage sig de disse
institutioner hidtil påhvilende opgaver dels i
forbindelse med medvirken ved ombytning af
mødebefalinger, dels i forbindelse med en for-
øgelse af forsvarets fredsstyrke.

I skrivelse af 8. oktober 1968 har justits-
ministeriet overfor forsvarsministeriet erklæret
at kunne tiltræde, at de ovennævnte opgaver
efter nærmere forhandling mellem de 2 mini-
sterier - i hvert fald for så vidt angår politi-
kredsene uden for København og Frederiksberg
- henlægges til politiet. Med hensyn til Køben-
havn og Frederiksberg henholdt justitsministe-
riet sig til en medfølgende udtalelse af 28. au-
gust 1968 fra politidirektøren i København,
som var tiltrådt af rigspolitichefen. Af politi-
direktørens udtalelse fremgik, at man efter hans
opfattelse ikke bør pålægge Københavns politi
mobiliseringsopgaver, udover hvad der hidtil
har været gældende, hvorimod han lovede, at
politiet fortsat også i København vil kunne yde
bistand ved eftersøgning af hjemsendte værne-
pligtige med henblik på ombytning af mødebe-
falinger samt i tilfælde af egentlig eftersøgning
i anledning af udeblivelse eller desertering.

Udvalget er herefter af den opfattelse, at der
- bortset fra spørgsmålet om lægdsmændenes
og lægdsforstandernes medlemsskab af sessio-
nen — ikke længere kan siges at foreligge en
rationel begrundelse for en bevarelse af de to
institutioner. Man er herved fuldt ud opmærk-
som på, at de pågældende — for lægdsmænde-
nes vedkommende igennem århundreder — har
udøvet en betydelig og påskønnelsesværdig ind-
sats ved forvaltningen af de dem pålagte op-
gaver. Imidlertid er disse arbejdsopgaver, som
det fremgår af fremstillingen foran, gennem de
senere år aftaget i betydelig grad, senest som
følge af gennemførelsen af samarbejdet mellem
det centrale personregister og udskrivningsvæ-
senet pr. 1. januar 1969. Endvidere er der -
som foran nævnt — opnået enighed om en hen-
sigtsmæssig placering af de resterende, begræn-
sede arbejdsopgaver, hvorved bemærkes, at
spørgsmålet om varetagelsen i Københavns og
Frederiksberg kommuner af foranstaltninger i
forbindelse med en forøgelse af forsvarets
fredsstyrke efter udvalgets opfattelse bør finde
sin løsning under fortsatte forhandlinger mel-
lem forsvarsministeriet og justitsministeriet.

Udvalget skal endvidere pege på, at udgif-
terne i forbindelse med lægdsvæsenets admini-
stration efterhånden overstiger 1 mill. kr. år-
ligt, og dermed udgør ca. 10 % af samtlige de
med udskrivningsvæsenet forbundne driftsud-
gifter.

Endelig henleder udvalget opmærksomheden
på, at samarbejdet mellem CPR og udskriv-
ningsvæsenet, der er baseret på en overvejende

14



maskinelt orienteret behandling og formidling
af persondata, vanskeligt kan kombineres med
en administrativ inddeling af landet i så mange
små enheder, som lægderne udgør, således at
det er nødvendigt for en hensigtsmæssig tilrette-
læggelse af udskrivningsvæsenets forretnings-
gang — hovedsageligt i forbindelse med sessions-
tilrettelæggelsen - at man ikke længere behøver
at være bundet af lægdsinddelingen.

Da en endelig afgørelse af de omhandlede
institutioners fremtid imidlertid ud over de i
nærværende kapitel beskrevne overvejelser ved-
rørende de til disse henlagte rent administrative
funktioner også forudsætter stillingtagen til
spørgsmålet om, hvorvidt de lægdsmændene og
lægdsforstanderne påhvilende opgaver som

medlemmer af sessionen i sig selv kan forsvare
en opretholdelse af de nævnte institutioner, har
udvalget anset det for hensigtsmæssigt at udskil-
le behandlingen af dette spørgsmål til et selv-
stændigt afsnit (III).

Som det vil fremgå heraf, er det udvalgets
opfattelse, at ej heller lægdsforstanderens og
lægdsmandens hverv som medlemmer af ses-
sionen - som forholdene er i dag - synes at
kunne berettige til en bevarelse af de to insti-
tutioner*).

;0 Det bemærkes i denne forbindelse, at det over
for udvalget er oplyst, at der endnu ikke i det
af justitsiministeriet nedsatte strukturudvalg for
politiet er truffet bestemmelse om, hvorvidt sog-
nefogedinstitutionen skal søges nedlagt.
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III. Sessionen.

A. Sammensætning.

1. Historie.
Siden værnepligtsloven af 6. marts 1869 har

bedømmelsen og udskrivningen af det værne-
pligtige mandskab været henlagt til et særligt
kollektivt, civilt organ, den ordentlige session.
Formanden for dette organ har stedse været
vedkommende udskrivningschef, medens dets
øvrige medlemmer oprindelig udgjordes af ved-
kommende lægdsforstander, 2 kommunale med-
lemmer samt efter omstændighederne 2 office-
rer (for Bornholms vedkommende tillige den
her fungerende auditør).

Ved værnepligtsloven af 18. juni 1912 ændre-
des sammensætningen således, at sessionen —
udover udskrivningschefen og lægdsforstande-
ren - alene tiltrådtes af 1 kommunalt medlem
og af 1 officer, og at til gengæld lægdsmanden
blev medlem af sessionen. I København og på
Frederiksberg tiltrådtes sessionen dog af 2 af
kommunalbestyrelserne af deres egen midte
valgte medlemmer.

Ved værnepligtsloven af 11. juni 1954 ind-
skrænkedes antallet af kommunale medlemmer,
jfr. lovens § 7, stk. 2, også for Københavns og
Frederiksbergs vedkommende til 1, idet det
samtidig bestemtes, at politimesteren (politi-
direktøren i København) skulle være repræsen-
teret. Endelig bortfaldt bestemmelsen om den
på Bornholm fungerende auditørs medlemskab
af sessionen.

Ved sidstnævnte lov indførtes endvidere, jfr.
lovens § 7, stk. 3, med henblik på behandling
af de til sessionen henlagte spørgsmål, der måt-
te foreligge til afgørelse uden for de tidsrum,
hvor de ordentlige sessioner — i reglen 2 om
året - afholdes i udskrivningskredsen, et nyt
organ, den faste session med sæde i den by,
hvor udskrivningskredsens kontor er beliggen-
de. Den faste sessions medlemmer består for-
uden af udskrivningschefen sorn formand af 2

kommunale repræsentanter samt af vedkom-
mende politimester (i København politidirek-
tøren) og 1 officer.

2. Udvalgets overvejelser.
a. Den ordentlige session.
Som ovenfor anført blev lægdsmandens med-

lemskab af sessionen først lovfæstet i 1912.
Det fremgår udtrykkeligt af bemærkningerne
til det af justitsministeren den 4. oktober 1911
i folketinget fremsatte forslag til lov om værne-
pligt, at baggrunden for lægdsmandens med-
lemsskab må søges i et ønske om at drage nytte
af det intime personkendskab, som lægdsman-
den på daværende tidspunkt måtte antages at
have til de værnepligtige, der hørte til den på-
gældendes lægd. I bemærkningerne til lovfor-
slaget siges det således, at lægdsmanden »må
anses for at have et større lokalt kendskab så-
vel til de mødende værnepligtige som til de
spørgsmål, hvorom sessionsgerningen drejer
sig, i langt højere grad end de kommunale med-
lemmer.« Endvidere har man formentlig haft
for øje, at det nævnte — ofte gensidige — per-
sonkendskab i mange tilfælde ville kunne med-
virke til at skabe en tryghedsfølelse hos de vær-
nepligtige i den noget fremmedartede situation,
som sessionsbehandlingen, der for de unge men-
nesker vel ofte repræsenterer et første og i
deres tilværelse undertiden såre indgribende
møde med statsmagten, frembyder.

Tilsyneladende havde disse omstændigheder
ikke ændret sig så sent som i 1952, hvor det
daværende værnepligtsudvalg afgav betænkning.
Udvalget synes således ikke - bortset fra nogle
bemærkninger på betænkningens side 44 om
spørgsmålet om folkeregisterførernes mulighed
for bl. a. med hensyn til hvervet som medlem
af sessionen at erstatte lægdsmændene, hvilket
spørgsmål som tidligere anført besvaredes be-
nægtende - at have diskuteret spørgsmålet om
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berettigelsen i at opretholde lægdsmandens
medlemskab af sessionen.

Som forholdene er i dag, må situationen
imidlertid siges at være en anden. Den hurtige
samfundsudvikling, herunder den øgede be-
folkningsfleksibilitet og -urbanisering, har ef-
terhånden - måske bortset fra i visse rene land-
distrikter - medført, at der ikke længere består
det samme indbyrdes kendskabsforhold mellem
lægdsmand og værnepligtige, som tidligere. Her-
af følger dels, at lægdsmandens stilling som de
unge værnepligtiges rådgiver og holdepunkt un-
der sessionsbehandlingen efterhånden er svæk-
ket i meget betydelig grad, dels at sessionen
kun ganske undtagelsesvis har mulighed for at
drage nytte af et personkendskab hos lægds-
manden. Hertil kommer, at sessionen i dag i
langt videre omfang end tidligere har mulighed
for på anden måde at skaffe sig kendskab til
den værnepligtiges forhold f. eks. gennem ind-
hentelse af erklæringer fra speciallæger og fra
andre myndigheder.

Under hensyn hertil må man efter udvalgets
opfattelse regne med, at oplysninger af betyd-
ning for sessionsbehandlingen ikke kan frem-
skaffes gennem lægdsmandens medlemskab af
sessionen, men bør tilvejebringes på anden
måde, f. eks. gennem en videreudvikling af det
allerede stedfindende samarbejde med skole-
myndighederne.

Udvalget er derfor af den opfattelse, at der
ikke længere eksisterer et behov for at opret-
holde lægdsmandens medlemskab af sessionen.

Udvalget har endvidere overvejet spørgsmålet
om lægdsforstanderens (politimesterens) fort-
satte medlemskab af sessionen. Som tidligere
anført er såvel justitsministeriet som forsvars-
ministeriet og udskrivningskredsene gået ind
for, at lægdsforstanderens medlemskab af ses-
sionen bør søges ophævet samtidig med en
eventuel ophævelse af lægdsmandens medlem-
skab af dette organ.

Forholdet har da også længe været det, at
politimestrene, der jo i deres omfattende em-
bedsvirksomhed er stærkt arbejdsmæssigt be-
lastet, ofte er optaget af andre pligter, hvorfor
de kun sjældent har kunnet afse tid til deltagel-
se i sessionsmøderne. Dette forhold har imid-
lertid ikke medført noget afbræk i sessionens
virksomhed. I sager, hvor sessionen har skullet
træffe beslutning om udelukkelse fra tjeneste
i forsvaret i henhold til værnepligtslovens § 3,
stk. 1, 1. og 2. pkt., har man efter det for
udvalget oplyste i praksis normalt fulgt den

fremgangsmåde at forelægge sessionens ken-
delse for politimesteren (eller hans fuldmægtig)
til underskrift i de tilfælde, hvor politimesteren
ikke deltog i sessionsmødet.

Udvalget må på denne baggrund anse det for
ubetænkeligt at foreslå politimesterens medlems-
skab af den ordentlige session ophævet. I over-
ensstemmelse med en gennem justitsministeriet
fra foreningen af politimestre indhentet udtalel-
se af 7. september 1966 bør det dog formentlig
i så fald administrativt foreskrives, at sessionen,
inden den træffer afgørelser i medfør af værne-
pligtslovens § 3, stk. 1, 1. og 2. pkt., om ude-
lukkelse fra tjeneste i forsvaret på grund af
straf, skal indhente en vejledende udtalelse fra
vedkommende politimester.

I sine overvejelser vedrørende spørgsmålet
om en ændret sammensætning af sessionen har
udvalget også drøftet nødvendigheden af at be-
vare det læge element i sessionen, som hidtil
foruden gennem lægdsmanden har været repræ-
senteret af et af vedkommende kommunalbesty-
relse af dens midte valgt medlem, jfr. lovens
§ 7, stk. 2, nr. 2. Det bemærkes herved, at det i
§ 20 i det af indenrigsministeren den 12. de-
cember 1968 fremsatte forslag til lov om æn-
dringer i forskellige lovbestemmelser som følge
af ændringer i den kommunale styrelseslovgiv-
ning er foreslået, at det kommunale medlem af
sessionen fremtidig (efter 1.4.1970) udpeges af
vedkommende amtsråd - i Københavns kom-
mune dog af borgerrepræsentationen og i Fre-
deriksberg kommune af kommunalbestyrelsen.
Dette forslag, der nu er gennemført ved § 14 i
lov nr. 175 af 30. april 1969, imødekommer
iøvrigt et af Amtsrådsforeningen i Danmark i
skrivelse af 18. juli 1966 over for indenrigs-
ministeriet udtalt ønske om, at der skabes mu-
lighed for, at amtsrådene efter behov kan vælge
medlemmer til sesseionerne også uden for amts-
rådsmedlemmernes kreds. Formålet med den
nu gennemførte bestemmelse har været at opnå
en vis indskrænkning af den arbejdsbyrde, der
i dag påhviler medlemmerne af et amtsråd,
samtidig med at en ønskelig forbindelse til det
folkevalgte element i samfundet bevares for ses-
sionerne. Hvorvidt bestemmelsen i sin nu fore-
liggende skikkelse er velegnet til at sikre den
fornødne forbindelse mellem sessionerne og de
kommunale repræsentationer, kan imidlertid
efter udvalgets opfattelse diskuteres, jfr. herom
nedenfor.

Ved vurderingen af spørgsmålet om bevarel-
sen af en kommunal repræsentation i sessionen
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har man bl. a. taget sit udgangspunkt i det her-
om i betænkningen af 1952, afgivet af værne-
pligtsudvalget af 1948, side 47, anførte. Det
hedder her, at udvalget har været »af den op-
fattelse, at den kommunale repræsentation bør
bevares, da man ikke kan se bort fra værdien
af den tryghedsfølelse, dens tilstedeværelse kan
give de sessionsmødende værnepligtige; for de
fleste købstæders vedkommende og for landet
kommer hertil betydningen af det personlige
kendskab til de værnepligtige, som kommunal-
bestyrelsesmedlemmet - ligesom lægdsmanden
- ofte vil have.«

På baggrund af det ovenfor om lægdsman-
dens nuværende personkendskab anførte, er det
sikkert ikke uberettiget at antage, at f. eks. et
amtsråds- eller byrådsmedlem i dag kun sjæl-
dent vil være i besiddelse af et personkendskab
af nogen betydning for sessionen. løvrigt vil
som ovenfor anført et eventuelt personkendskab
kun undtagelsesvis være af afgørende betydning
for sessionens afgørelser bl. a. som følge af den
udvidede brug af specialisterklæringer m.v.

Sammenfattende må man formentlig herefter
erkende, at det ikke længere er realistisk at reg-
ne med, at sessionen blandt sine medlemmer
kan tælle en repræsentant med personligt kend-
skab til de værnepligtige.

Det ville imidlertid efter udvalgets opfattelse
være urigtigt heraf at slutte, at såvel lægds-
mandens som den kommunale repræsentants
medlemskab af sessionen bør bringes til ophør.
Det eventuelle personlige kendskab til de værne-
pligtige udgør kun en del af begrundelsen for
de pågældendes medlemskab; for så vidt angår
det kommunale medlem, må begrundelsen vel
endog i første række søges i den trygheds-
følelse, som bevidstheden om tilstedeværelsen
af en folkevalgt repræsentant må antages at give
de værnepligtige. De værnepligtiges opfattelse
af sessionen som et uvildigt nævn kan ikke an-
ses for tilstrækkelig tilgodeset gennem det til
den civile udskrivningschef henlagte hverv som
sessionens formand. Da udvalget anser det for
uomtvisteligt, at det — under den nuværende
form for sessionsbehandling -- er af betydelig
værdi at opretholde denne tryghedsfølelse, me-
ner man, at den kommunale repræsentation i
sessionerne fortsat bør bevares. Af hensyn til
ønsket om at forlene den kommunale repræsen-
tant med den fornødne autoritet, anser udvalget
det endvidere for hensigtsmæssigt at foreslå, at
denne skal være medlem enten af et amtsråd
eller af en primærkommunal bestyrelse.

Udvalget har endelig drøftet et af civilfor-
svarsstyrelsen over for indenrigsministeriet i
skrivelse af 17. april 1968 fremsat forslag om,
at der søges tilvejebragt hjemmel for en repræ-
sentation for civilforsvaret på sessionen. For-
slaget må ses i sammenhæng med, at det mili-
tære forsvar er repræsenteret på sessionen ved
en officer, og er iøvrigt dels begrundet med en
henvisning til, at politimesterens medlemskab af
sessionen nu foreslås ophævet, dels med henvis-
ning til antallet af de værnepligtige, der årligt
indkaldes til tjeneste i civilforsvaret.

Eiter udvalgets opfattelse kan dog hverken
en henvisning til ophævelsen af politimesterens
medlemskab af sessionen eller til det relativt
beskedne antal værnepligtige, der årligt stilles
til rådighed for tjeneste i civilforsvaret, begrun-
de et sådant forslag.

Det bemærkes herved, at der i årene 1965-
67 på sessionerne er udskrevet ialt ca. 5000
værnepligtige til civilforsvarskorpset, medens
der i samme tidsrum er udskrevet ialt ca.
80.000 værnepligtige til de militære værn eller
korps. Udvalget mener derfor ikke på indevæ-
rende tidspunkt at kunne anbefale civilfor-
svarsstyrelsens forslag om, at der søges tilveje-
bragt hjemmel for en repræsentation af civil-
forsvaret på sessionen. Udvalget lægger herved
til grund, at sessionerne hidtil på udmærket
måde har magtet den opgave at skifte sol og
vind lige ved udskrivningen af værnepligtige til
henholdsvis de militære værn og korps og til
civilforsvarskorpset, og at såvel den nuværende
som den foreslåede sammensætning af sessionen
synes at indebære garantier for en rimelig vare-
tagelse af civilforsvarets interesser.

Spørgsmålet om sessionens endelige sammen-
sætning vil iøvrigt blive behandlet af udvalget i
forbindelse med overvejelserne om udskriv-
ningsvæsenets fremtidige struktur, herunder
spørgsmålene om sessionens målsætning, geo-
grafiske placering, opgaver og arbejdsform
m.m., jfr. herom nedenfor under pkt. B og af-
snit IV.

b. Den faste session.

Som nævnt ovenfor under 1. indførtes den
faste session først ved værnepligtsloven af 1954.
Formålet med etableringen af dette organ var
at skabe mulighed for at undgå forsinkelser i
afgørelsen af en række under sessionens kompe-
tence hørende spørgsmål, i det omfang sådanne
spørgsmål måtte opstå uden for den normale
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sessionstid, der i gennemsnit strækker sig over
de 8 af årets måneder.

De afgørelser, der kan komme på tale, ved-
rører bl. a. tilfælde, hvor en værnepligtig, der
tidligere er fundet tjenstdygtig, og som nu skal
møde til aftjening af værnepligt, mener, at han
ikke længere er tjenstdygtig. En sådan værne-
pligtig har i medfør af værnepligtslovens § 12,
stk. 1, nr. 2), ret til at blive sessionsbehandlet
påny med henblik på en eventuel ændring af
tjenstdygtighedsbedømmelsen. Endvidere kan
nævnes tilfælde, hvor en udskrevet værnepligtig,
der endnu ikke er mødt til tjeneste i forsvaret,
fremsætter begæring om overførsel til civilt
statsarbejde. En sådan værnepligtig skal ved
personligt fremmøde for sessionen redegøre for,
hvorvidt han opfylder betingelserne herfor,
hvorefter sessionen træffer afgørelse om ind-
stilling til civilt statsarbejde, Ifølge lovens §
13, stk. 1, skal sessionsbehandlingen foregå på
det sessionssted, hvorunder han bopælsmæssigt
hører, jfr. nedenfor under afsnit IV. Kun hvis
han selv ønsker det eller dog er enig heri, kan
behandlingen foregå for sessionen andetsteds i
udskrivningskredsen eller for den faste session.

At der er et behov for at kunne træffe så-
danne afgørelser også udenfor de ordinære ses-
sionsperioder er uomtvisteligt, og behovet synes
endog at være voksende, hvilket formentlig
bl. a. hænger sammen med, at gennemsnitsud-
skrivningsalderen er blevet højere, fordi flere
og flere værnepligtige på grund af uddannelse
får udsættelse med sessionsbehandlingen. Den
højere alder ved udskrivningen forøger erfa-
ringsmæssigt anvendelsen af den ved lovens §
12, stk. 1, nr. 2), hjemlede adgang til fornyet
sessionsbehandling.

Det må imidlertid erkendes, at behovet for
at kunne træffe afgørelser udenfor de ordinære
sessionsperioder ikke i tilstrækkelig grad synes
at være blevet tilgodeset ved etableringen af
faste sessioner under de ved 1954-loven tilveje-
bragte betingelser. Hovedårsagen hertil må sø-
ges i, at de værnepligtige som nævnt ikke har
pligt til at give møde for den faste session.

Bl. a. for at spare tid og rejseomkostninger
vil en værnepligtig, der uden for den normale
sessionsperiode har fremsat begæring om for-
nyet sessionsfremstilling, jfr. lovens § 12, stk.
1, nr. 2), eller som har fremsat begæring om
overførelse til civilt statsarbejde, og som af ud-
skrivningskredsen er blevet opfordret til i den-
ne anledning at give møde for den faste session,
ofte foretrække at afvente sessionsbehandling,

indtil der påny afholdes ordentlig session på det
sted, hvor han har pligt til at møde. Såfremt
dette tidspunkt falder efter den fastsatte dag
for mødet ved forsvaret, er dette møde i en del
tilfælde blevet stillet i bero, indtil den ordent-
lige session har taget stilling til, om den værne-
pligtige fortsat er tjenstdygtig, henholdsvis om
han bør indstilles til civilt statsarbejde, hvilket
har medført visse vanskeligheder bl. a. for de
fordelende myndigheder, jfr. nedenfor i afsnit
IV.

Der er derfor i udvalget enighed om, at der
bør søges tilvejebragt mulighed for en forbedret
adgang til uden for tidsrum, hvor der afholdes
ordentlig session i udskrivningskredsen, at opnå
afgørelse af værnepligtsmæssige spørgsmål.

Man har i denne forbindelse hæftet sig ved
følgende 4 muligheder:

1) Udskrivningschefen bemyndiges til uden
for den normale sessionstid at træffe en fore-
løbig afgørelse (i § 3-sager eventuelt efter for-
handling med politimesteren), hvilken afgørel-
se så må ratihaberes af den nærmest følgende
ordentlige session.

2) Udskrivningschefen bemyndiges til uden
for den normale sessionstid i lighed med de i
værnepligtslovens § 37 fastsatte bestemmelser
om sessionsbehandling af visse værnepligtige
søfolk at træffe en endelig afgørelse af sådan-
ne spørgsmål som en erstatning for den ordent-
lige sessionsbehandling. Også i dette tilfælde
burde det dog formentlig foreskrives, at ud-
skrivningschefen skal rådføre sig med politi-
mesteren, forinden afgørelse træffes i § 3-sager.

3) Den faste session bevares, men medlemstal-
let indskrænkes — i lighed med, hvad der oven-
for er foreslået for den ordentlige session - til
tre, nemlig udskrivningschefen som formand,
en officer samt en person valgt af amtsrådet
på det sted, hvor sessionen afholdes. Det bør
samtidig foreskrives, at der i de 4-5 sessions-
løse måneder om året skal afholdes fast ses-
sion med regelmæssige mellemrum, f. eks. to
gange om måneden. Det bør endvidere fore-
skrives, at den faste session skal rådføre sig
med politimesteren, forinden afgørelse i § 3-
sager træffes.

4) Den faste session afskaffes og den ordent-
lige session gøres permanent.
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Da den under 1) nævnte foreløbige afgørel-
se næppe kan anses for tilfredsstillende, og da
afgørelser af en så indgribende karakter for den
enkelte værnepligtige, som det påhviler sessio-
nen at træffe, så vidt muligt altid bør træffes
af et kollegialt organ frem for af en enkelt
mand, har udvalget forkastet de under 1) og 2)
nævnte muligheder. Forhandlingerne i udvalget
har herefter koncentreret sig om valget mellem
de under 3) og 4) nævnte muligheder.

Som tidligere anført, synes den ved 1954-
loven indførte faste session ikke ganske at have
indfriet de forventninger, der i sin tid blev stil-
let til dette organs muligheder for at opfylde
sin funktion, nemlig at åbne mulighed for rela-
tivt hurtigt at træffe afgørelse af værnepligts-
mæssige spørgsmål uden for de tidsrum, hvor
der afholdes ordentlig session. Den væsentligste
årsag til dette organs begrænsede anvendelig-
hed må formentlig søges i den omstændighed,
at man ikke har kunnet pålægge værnepligtige
at give møde for den faste session. Som det vil
fremgå af det nedenfor under afsnit IV an-
førte, foreslår udvalget imidlertid nu en æn-
dring af lovens § 13, stk. 1, der vil medføre,
at det vil kunne pålægges de i lovens § 12, stk.
1, nr. 2), omhandlede værnepligtige, samt vær-
nepligtige der ansøger om overførelse til civilt
statsarbejde, at fremstille sig for den ordentlige
session på enhver lokalitet inden for bopælsud-
skrivningskredsen. Undladelse af at efterkomme
et sådant pålæg vil have den virkning, at f. eks.
en værnepligtigs begæring om fornyet sessions-
fremstilling henholdsvis om overførelse til ci-
vilt statsarbejde betragtes som bortfaldet, så-
ledes at den pågældende fortsat er pligtig at
efterkomme en eventuel indkaldelsesordre og i
henhold hertil at give møde til aftjening af
værnepligt.

Hvis man nu tilvejebragte hjemmel for at
pålægge de omhandlede værnepligtige at frem-
stille sig for den faste session med de ovenfor
beskrevne virkninger af at undlade at efterkom-
me et sådant pålæg, ville man herved kunne
afhjælpe den alvorligste hindring for en effek-
tiv udnyttelse af den faste session — især så-
fremt der, som det ligeledes foreslås neden-
for i afsnit IV, indføres hjemmel til under en
eller anden form at skadesløsholde de værne-
pligtige for de udgifter, der måtte være forbun-
det med rejsen fra bopælen til sessionsstedet.
Udvalget har dog efter en nærmere overvejel-
se ikke fundet tilstrækkelig begrundelse for
fortsat at operere med to forskellige sessions-

organer, navnlig ikke når disse organer - som
nævnt under mulighed 3) - skulle bestå af den
samme medlemskreds. Udvalget finder derfor,
at man vil kunne opnå en administrativt og lov-
teknisk set langt enklere ordning end den nu-
værende, såfremt man med den givne anledning
afskaffer den faste session og gør den ordent-
lige session permanent. Udvalget foreslår i
overensstemmelse hermed, at værnepligtsloven
ændres således, at der fremtidigt principielt kun
opereres med én session, der til gengæld får
permanent karakter. En sådan session forud-
sættes at skulle fungere i halvårlige perioder
med skæringspunkt henholdsvis den 1. januar
og den 1. juli. Udvalget forestiller sig i denne
forbindelse, at spørgsmålet om, efter hvilke ret-
ningslinier sessionsvirksomheden indenfor det
enkelte sessionshalvår skal finde sted, admini-
strativt tilrettelægges således, at det forud for
hvert halvår bekendtgøres, at der i visse af de
pågældende måneder vil være session hver dag,
ovei-vejende for værnepligtige fra nærmere an-
givne kommuner, og at der i andre måneder
(nemlig de tidligere sessionsløse måneder) vil
være session f. eks. to gange månedligt på for-
ud fastsatte tidspunkter uden særlig angivelse
af, hvilke værnepligtige der på forhånd tæn-
kes behandlet på disse sessioner.

B. Opgaver.

Forholdet til forsvarsministeriets personel-
klassificeringsudvalg af 1967.

Som ovenfor anført har sessionen siden vær-
nepligtsloven af 6. marts 1869 haft til opgave
at foretage bedømmelsen og udskrivningen af
det værnepligtige mandskab. De nærmere reg-
ler, der af sessionen skal iagttages i denne for-
bindelse, findes navnlig i kgl. anordning nr. 15
af 24. januar 1963, hvortil slutter sig et regu-
lativ, der er indeholdt i indenrigsministeriets
cirkulære nr. 172 af 22. december 1954, og
som angiver de fysiske og psykiske betingelser
for udskrivning som ubetinget eller betinget
tjenstdygtig samt de beviskrav, der må opfyldes,
for at en angiven eller formodet legemsfejl
m.m. kan tages i betragtning ved bedømmelsen.
Af betydning er i denne forbindelse dog også
de af indenrigsministeriet den 6. februar 1963
udstedte bestemmelser for fastsættelse af grup-
pevedtegninger ved bedømmelse og udskrivning
af mandskab til tjeneste i forsvaret samt inden-
rigsministeriets instruks af 14. marts 1967 for
bedømmelsen af de værnepligtiges hørelse.
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Selvom der bl. a. i medfør af de ovennævn-
te bestemmelser bestandig har fundet en udvik-
ling sted i retning af en så tidssvarende ses-
sionsbedømmelse som muligt, må det idag er-
kendes, at en debat om sessionens målsætning
og de praktiske muligheder for gennemførelsen
af en sådan snart bør finde sted påny bl. a. i
lyset af de gennem den sidste halve snes år ind-
høstede erfaringer såvel på udskrivningssiden
som på brugersiden. En sådan debat bør end-
videre efter udvalgets opfattelse medinddrage
de betragtninger vedrørende sessionsbehandlin-
gen, som fra tid til anden er kommet til udtryk
i visse af delbetænkningerne fra det af forsvars-
ministeren den 8. december 1964 nedsatte ud-
valg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og
arbejdsklimaet i forsvaret, navnlig udvalgets 1.
delbetænkning (nr. 428-1966), side 23 ff. og

udvalgets 6. delbetænkning (nr. 516-1969), side
35.

Når udvalget alligevel ikke i forbindelse med
de her refererede synspunkter vedrørende visse
presserende ændringer af sessionsstrukturen har
behandlet spørgsmålet om sessionens opgaver
og målsætning m.m., skyldes det bl. a. et ønske
om ikke at foregribe de overvejelser angående
disse spørgsmål, som i øjeblikket finder sted i
det af forsvarsministeriet nedsatte, i indlednin-
gen omtalte, personelklassificeringsudvalg af
1967. Når dette udvalg til sin tid har afsluttet
sine overvejelser i denne henseende samt frem-
sat sine heraf motiverede forslag, vil man i nær-
værende udvalg gøre sådanne forslag til gen-
stand for en behandling i snæver tilknytning til
udvalgets drøftelser af problemerne omkring
udskrivningsvæsenets fremtidige struktur.
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IV. Sessionsstedet.

A. Den gældende ordning.

Ifølge værnepligtslovens § 13, stk. 1, således
som denne er affattet ved lov nr. 222 af 31.
maj 1968, sker fremstilling for den ordentlige
session på det sted i udskrivningskredsen, hvor
den værnepligtige har bopæl eller opholder sig,
jfr. dog §§ 35 og 37 om søfolk.

Ved vurderingen af denne bestemmelse må
man have for øje, at den ordentlige session
udenfor hovedstadsområdet gennem en i mange
år fulgt praksis er en rejsende session. Ordnin-
gen praktiseres på den måde, at sessionerne
landet over rejser fra sessionssted til sessions-
sted og her foretager bedømmelsen og udskriv-
ningen af det værnepligtige mandskab, som har
bopæl eller opholder sig i de lægder, hvis vær-
nepligtige traditionelt behandles på det pågæl-
dende sessionssted. Der afholdes i overens-
stemmelse hermed i øjeblikket 2 gange om året
session på ialt 125 sessionssteder fordelt over
hele landet. Indenfor de enkelte udskrivnings-
kredse drejer det sig ialt om følgende antal ses-
sionssteder:

På hvert sessionssted behandles værneplig-
tige fra et større eller mindre antal lægder som
regel beliggende i relativ kort afstand fra ses-
sionsstedet.

Reglerne om sessionsmødepligten fortolkes
således, at der ikke er hjemmel til at pålægge
en værnepligtig at møde på et andet sessions-
sted end det, hvorpå værnepligtige fra det på-

gældende lægd traditionelt behandles. En værne-
pligtig har ej heller pligt til at møde for den
faste session, jfr. herved lovens § 11, stk. 1,
og § 11, stk. 3, sammenholdt med § 12, stk.
1.

I sammenhæng hermed må det ses, at dar
ikke er hjemmel til at refundere de værneplig-
tige de med sessionsmødepligten forbundne rej-
seomkostninger.

Som en konsekvens af foranstående har man
for så vidt angår værnepligtige, som i medfør
af § 12, stk. 1, nr. 2), begærer sig fremstillet
for sessionen påny, fordi de formener, at en
dem tidligere meddelt tjenstdygtighedsvedteg-
ning bør ændres, samt for så vidt angår værne-
pligtige, der ansøger om overførelse til civilt
arbejde, i en del tilfælde annulleret indkaldel-
sesordren, når de pågældende er indkaldt til
møde ved forsvaret til et tidspunkt, der ligger
forud for afholdelsen af næste ordentlige ses-
sion på vedkommendes sesionssted, og når de
har vægret sig ved at møde på session på et
andet sted.

Som omtalt ovenfor i afsnit III, A, 2, b, har
denne fortolkning i praksis medført, at værne-
pligtige har kunnet opnå en udsættelse med ind-
kaldelse til møde ved forsvaret, en udsættelse,
som ofte må siges at være opnået uden rime-
lig føje, og som i nogle tilfælde har påført de
fordelende myndigheder visse vanskeligheder.

B. Udvalgets overvejelser.

Ifølge den oprindelige affattelse af bestem-
melsen i værnepligtslovens § 13, stk. 1, skulle
fremstilling for den ordentlige session - bortset
fra de særlige regler for søfarende, som findes
i §§ 35 og 37 - ske på det sted, hvor den vær-
nepligtige stod i rullen, idet dog udskrivnings-
chefen kunne tillade, at fremstilling skete an-
detsteds i udskrivningskredsen.

Lovens ord: »det sted, hvor den værneplig-
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tige står i rullen« har stedse været fortolket som
det sted - som regel en købstad eller anden
større centralt beliggende bebyggelse - hvortil
sessionsbehandlingen af værnepligtige fra det
lægd, hvorunder vedkommende værnepligtige
hører, traditionelt er henlagt, og hvor der iøv-
rigt behandles værnepligtige fra et større eller
mindre antal lægder.

Ifølge den nuværende affattelse af værne-
pligtslovens § 13, stk. 1, sker fremstilling for
den ordentlige session på det sted i udskriv-
ningskredsen, hvor den værnepligtige har bopæl
eller opholder sig, jfr. dog §§ 35 og 37.

Som det fremgår af bemærkningerne til det
lovforslag, der ligger til grund for loven af 31.
maj 1968, er ændringen begrundet i, at det tid-
ligere lægdsrullesystem er afskaffet, hvorimod
der ikke herved er tilsigtet nogen ændring af
den hidtidige fastlæggelse af sessionens lokale
kompetence.

Fra det tidspunkt at regne, da lægdsinddelin-
gen måtte blive ophævet, synes der derimod at
måtte lægges vægt på den pågældendes primær-
kommunale tilknytningsforhold, således at be-
grebet sessionssted fra dette tidspunkt må be-
stemmes som det sted, hvor der traditionelt af-
holdes session for værnepligtige fra den kom-
mune, hvori den værnepligtige har bopæl eller
opholder sig.

Den i 1968 foretagne ændrede lovformule-
ring har således ikke i sig selv ført til ændrin-
ger i sessionsstedernes antal eller beliggenhed.
Det kan dog ikke udelukkes, at stedfindende
kommunesammenlægninger kan gøre det nød-
vendigt eller hensigtsmæssigt i et vist omfang
at henlægge tidligere lægder fra et sessionssted
til et andet.

Hvor loven taler om en værnepligtigs ret eller
pligt til at møde for den ordentlige session, an-
ses retten eller pligten at være knyttet til det
ovenfor beskrevne sessionssted.

Da der - bortset fra de største byer - på de
fleste sessionssteder kun holdes session i gan-
ske få dage, vil det i mangfoldige tilfælde være
nødvendigt at udskyde en sessionsafgørelse, ind-
til der påny afholdes session det pågældende
sted. Både i forhold til de værnepligtige og til
de brugende myndigheder forekommer disse
regler særdeles usmidige.

For udvalget har det derfor været et hoved-
spørgsmål, om det under de nuværende forhold
kan siges at være velmotiveret, at værnepligts-
loven som princip fastslår, at en værnepligtig
kun har pligt til at møde på session på et sted,

der forudsættes at ligge i nærheden af hans bo-
pæl eller opholdssted.

Spørgsmålet må ses i lyset af sessionens nu-
værende karakter af rejsende session, en form,
der har gammel hævd, og som stort set har væ-
ret upåvirket af samfundsudviklingen i almin-
delighed og udviklingen i samfærdselsmidlerne
i særdeleshed. Denne ordning, der indebærer,
at sessionen må afholdes på forskellige mere
eller mindre hensigtsmæssigt indrettede og mere
eller mindre hensigtsmæssigt beliggende loka-
liteter rundt om i landet, kan formentlig ikke
betragtes som tidssvarende, idet den i høj grad
forringer mulighederne for en rationel udnyt-
telse og udbygning af lokaler, undersøgelsesud-
styr og andre til sessionen knyttede faciliteter.
Det er på denne baggrund ikke urealistisk at
forestille sig, at en indskrænkning af antallet af
sessionssteder og dermed en øget koncentration
af undersøgelsesfaciliteter ville give bedre mu-
lighed for anvendelse af kostbart undersøgelses-
udstyr, faglig ekspertise m.v. i overensstem-
melse med princippet om stordriftens fordele
og derfor ville kunne indebære betydelige ge-
vinster også i forhold til de værnepligtige, uan-
set at disse jo i så fald ville få længere til ses-
sionsstedet.

Selv om udvalget allerede på det foreliggen-
de grundlag er overvejende positivt indstillet
over for tanken om en vis begrænsning af antal-
let af sessionssteder og en effektivisering af ses-
sionsbehandlingen, er man dog på indeværende
tidspunkt ikke nået så langt i overvejelserne
desangående, at man føler sig i stand til at stille
konkrete forslag, idet omfanget og karakteren
af sådanne forslag må afhænge af de resultater,
som forsvarsministeriets personelklassificerings-
udvalg måtte nå frem til i denne henseende.

Da det imidlertid som tidligere anført må
imødeses, at der endnu vil hengå nogen tid,
før personelklassificeringsudvalgets overvejelser
vedrørende dette spørgsmål er tilendebragt, og
da gennemførelsen af ændringer på dette om-
råde under alle omstændigheder må forudsætte
en vis forsøgsvirksomhed, der efter omstændig-
hederne må finde sted inden for en relativt
overskuelig fremtid, og som vil forudsætte
hjemmel til at pålægge værnepligtige pligt til
at møde på session på en lokalitet uden for det
normale sessionssted, foreslår udvalget at be-
stemmelsen i værnepligtslovens § 13, stk. 1, om
på hvilket sted fremstillingen for sessionen sker
(sessionens lokale kompetence), udvides således,
at det principielt skal kunne pålægges den vær-
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nepligtige at give møde på ethvert sessions-
sted inden for bopælsudskrivningskredsen. For-
slaget medfører, at værnepligtige, der i med-
før af § 11 er pligtige at fremstille sig for ses-
sionen, pådrager sig strafansvar efter bestem-
melserne i § 39, såfremt de undlader at efter-
komme udskrivningskredsens tilsigelse til at
møde på session, uanset at den pågældende er
tilsagt til møde på session på et andet sted end
hans normale sessionssted.

Ved forslaget løses endvidere de tidligere be-
rørte vanskeligheder i forbindelse med værne-
pligtige, der, efter at sessionen er afsluttet på
den pågældendes normale sessionssted, i med-
før af § 12, stk. 1, nr. 2), fremsætter begæring
om fornyet sessionsfremstilling, samt med hen-
syn til værnepligtige der fremsætter begæring
om overførelse til civilt arbejde.

I denne forbindelse skal man særligt bemær-
ke, at der har været nogen tvivl om fortolknin-
gen af § 12, stk. 1, nr. 2), sammenholdt med
§ 13, stk. 1. Der er så vidt ses 3 fortolknings-
muligheder:

1. Reglen i § 12, stk. 1, nr. 2), giver ikke de
værnepligtige en egentlig ret til fornyet sessions-
fremstilling, idet denne forudsætter en tilladel-
se fra udskrivningschefen, jfr. § 12, stk. 3.

2. Bestemmelsen giver de værnepligtige en
egentlig ret til fornyet sessionsfremstilling, dog
kun under forudsætning af, at der afholdes ses-
sion på den pågældendes normale sessionssted
inden mødedagen ved forsvaret, eller at den
værnepligtige erklærer sig villig til at møde et
andet sted i udskrivningskred sen, f. eks. for en
fast session. Denne fortolkning medfører, at
den værnepligtige ikke kan forlange, at en
eventuel indkaldelsesordre annulleres, fordi han
har indgivet begæring om fornyet sesionsbe-
handling, og han må derfor - såfremt han ikke
kan sessionsbehandles inden mødedagen — give
møde ved forsvaret i overensstemmelse med
indkaldelsesordren.

3. Den værnepligtige har en ubetinget ret til
fremstilling for sessionen (på hans normale ses-
sionssted) med den virkning, at en eventuel ind-
kaldelsesordre — bortset fra omgåelsestilfælde —
skal annulleres, hvis sådan sessionsbehandling
ikke kan finde sted på hans normale sessions-
sted inden mødedagen ved forsvaret.

Bortset fra, at udvalget er af den opfattelse,

at de værnepligtige i medfør af bestemmelsen i
§ 12, stk. 1, nr. 2), har en egentlig ret til frem-
stilling for sessionen, en ret som ikke er be-
tinget af udskrivningschefens tilladelse, skal
man lade være usagt, hvilken af de under 2 og
3 anførte fortolkningsmuligheder der er den
rigtige, men en kendsgerning er det, at tvivlen
om bestemmelsens fortolkning i praksis har
givet anledning til en del vanskeligheder, og -
som tidligere nævnt - bl. a. har medført, at vær-
nepligtige i en del tilfælde har opnået ikke rime-
ligt begrundede udsættelser.

Som bestemmelsen nu foreslås formuleret, vil
udskrivningskredsene kunne pålægge en sådan
værnepligtig at give møde på enhver lokalitet
inden for bopælsudskrivningskredsen med den
virkning, at hans anmeldelse om fornyet ses-
sionsbehandling, respektive hans ansøgning om
overførelse til civilt arbejde, hvis han udebliver
fra sessionsmødet, vil kunne betragtes som bort-
faldet, således at den pågældende fortsat under
sædvanligt strafansvar er pligtig til at efterkom-
me en eventuel indkaldelsesordre og i henhold
hertil at give møde til aftjening af værnepligten.
Den værnepligtige bør af udskrivningskredsen
skriftligt underrettes herom i forbindelse med
sessionstilsigelsen. For så vidt angår værneplig-
tige, der har begæret sig overført til civilt stats-
arbejde, henvises iøvrigt til betænkning nr. 458/
1967 om civil værnepligt, side 43.

Efter udvalgets opfattelse vil de omhandlede
værnepligtige derimod ikke pådrage sig strafan-
svar i henhold til værnepligtslovens § 39 i an-
ledning af udeblivelse fra sessionsmødet. Det
bemærkes herved, at bestemmelsen i § 11, stk.
3, nr. 2), hvorefter udskrivningschefen kan til-
sige værnepligtige, for så vidt de har bopæl
eller ophold her i landet, med den virkning at
de pågældende under strafansvar bliver pligtige
til at fremstille sig for sessionen, ifølge den af
det tidligere værnepligtsudvalg i 1952 afgivne
betænkning, side 63, overvejende tager sigte på
situationer, hvor man ønsker en værnepligtig
underkastet fornyet sessionsbehandling, uagtet
den pågældende ikke selv har taget initiativ her-
til. Udvalget må derfor være af den opfattelse,
at de ovenfor nævnte værnepligtige - i hvert
fald ikke i første omgang - vil kunne tilsiges i
medfør af § 11, stk. 3, nr. 2).

Forslaget om ændring af § 13, stk. 1, inde-
bærer, at de værnepligtige i nogle tilfælde vil
være nødsaget til at afholde relativt betydelige
udgifter til befordring, og der rejser sig derfor
naturligvis spørgsmål om at yde refusion af
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værnepligtiges udgifter i forbindelse med rej-
ser til og fra sessionsstedet, eventuelt i form af
en fribefordringsordning med offentlige befor-
dringsmidler, i lighed med hvad der ifølge lov
nr. 41 af 22. marts 1907 om fribefordring af
værnepligtige gælder for så vidt angår refusion
af værnepligtiges rejseudgifter i forbindelse
med indkaldelse til og hjemsendelse fra tjeneste
i forsvaret.

Mod en adgang til at yde refusion af sådanne
udgifter for så vidt angår værnepligtige, der øn-
sker fornyet sessionsbehandling, jfr. værne-
pligtslovens § 12, stk. 1, nr. 2), kan det efter
udvalgets opfattelse ikke anføres, at en fornyet
bedømmelse kan medføre, at den pågældende
erklæres tjenstudygtig, hvilket ofte vil inde-
bære betydelige økonomiske fordele for den

pågældende. Dette så meget desto mere som
det ikke på forhånd kan udelukkes, at værne-
pligtige ellers af økonomiske årsager vil afholde
sig fra en påkrævet, fornyet sessionsbehandling.

Udvalget må derfor anse det for rigtigst, at
der meddeles indenrigsministeren bemyndigelse
til efter indhentet tilslutning fra folketingets
finansudvalg at fastsætte nærmere regler for
refusion af sådanne udgifter.

Under henvisning hertil skal udvalget her-
med afgive foranstående betænkning, hvortil
slutter sig det nedenfor i afsnit V indeholdte
udkast til lov om ændring af lov om værnepligt
(nedlæggelse af lægdsmandsinstitutionen m.v.)
med dertil hørende bemærkninger.

C. Berg
sekretær

G. A. Lustrup

København, den 3. juni 1969.

S. V. Devantier

Bent Michelsen

N. Nordentoft Viggo Ramm

Louis Heegaard
formand

Aa. Munkgaard

P. K. Hansen

Henrik Nielsen

Stig Møller
sekretær
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V. Udkast til lov om ændring af lov om værnepligt

(nedlæggelse af lægdsmandsinstitutionen m.v.).

1. Lovudkastet.

§ 1.
I lov nr. 210 af 11. juni 1954 om værnepligt

som ændret bl. a. ved lov nr. 222 af 31. maj
1968 og senest ved § 14 i lov nr. 175 af 30.
april 1969 foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »samt tjeneste i civil-
forsvarskorpset.« til: »,tjeneste i civilforsvars-
korpset samt tjeneste efter § 31 i lov om civil-
forsvaret.«

2. § 6 affattes således:
»§ 6. Landet inddeles i udskrivningskredse, hvis
antal og grænser fastsættes af indenrigsministe-
ren. Hver udskrivningskreds ledes af en ud-
skrivningschef.«

3. § 7, stk. 1-4, ophæves og i stedet indsættes:
»Stk. 1. I hver udskrivningskreds afholdes i
hvert kalenderhalvår (sessionshalvår) en session,
på hvilken der foretages bedømmelse og ud-
skrivning af mandskab til tjeneste i forsvaret.
De nærmere regler for sessionernes forretnings-
gang samt tiden og stedet for sessionernes af-
holdelse fastsættes af indenrigsministeren.
Stk. 2. Sessionen består af:

1. udskrivningschefen som formand,
2. en efter reglerne i stk. 3 valgt person,
3. en officer.

Stk. 3. Hvert amtsråd inden for udskrivnings-
kredsen (i Københavns og Frederiksberg kom-
muner, henholdsvis borgerrepræsentationen og
kommunalbestyrelsen) vælger et antal personer
til at indtræde som medlemmer af sessionen. De
pågældende personer skal være medlemmer af
en kommunalbestyrelse.«
Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

19 ændres »den ordentlige session« til: »ses-
sionen« .

5. I § 11, stk. 3, nr. 1), ændres »der mindst
V2 år før sessionens begyndelse i udskrivnings-
kredsen« til: »der mindst et halvt år før ses-
sionshalvårets begyndelse«.

6. I § 12 ændres »den ordentlige eller den
faste session« til: »sessionen«.

7. I § 12, stk. 1, nr. 3), ændres »kassations-
myndigheden« til: »vedkommende myndighed«.

8. § 12, stk. 2 og 3, affattes således:
»Stk. 2. De værnepligtige, der ønsker at frem-
stille sig for sessionen, skal anmelde dette til
udskrivningschefen, hvorefter de tilsiges til at
møde.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan dog fastsætte
bestemmelser om, at de værnepligtige, der er
nævnt i stk. 1, nr. 1) og 3), kun kan fremstille
sig for sessionen, hvis udskrivningschefen tilla-
der det.«

9. § 13 affattes således:
»§ 13. Fremstilling for sessionen sker i den ud-
skrivningskreds, hvor den værnepligtige har bo-
pæl eller opholder sig, jfr. dog §§ 35 og 37.
Stk. 2. Indenrigsministeren kan med tilslutning
fra folketingets finansudvalg fastsætte regler
om fri rejse fra den værnepligtiges bopæl til
det sted, hvor sessionen afholdes.«

10. I § 14, stk. 1, udgår: »ordentlig«.

11. I § 14, stk. 3, 1. pkt., udgår: »på en or-
dentlig session«.

12. I § 14, stk. 3, 2. pkt. og § 20 udgår: »or-
dentlige«.

4. I § 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3 og § 13. 1 § 39, stk. 1, 1. pkt., udgår: »13,«.
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§ 2.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1970.
Stk. 2. De valg, som kommunalbestyrelserne
har foretaget efter § 7, stk. 2, nr. 2), i lov om
værnepligt for tiden før den 1. april 1970, be-
varer deres gyldighed, indtil de kommunalbesty-
relser, hvis funktionsperiode begynder den 1.
april 1970, har foretaget valg efter § 7, stk. 3,
som affattet ved denne ændringslov.

2. Bemærkninger til lovudkastet.

a. Almindelige bemærkninger.
Der henvises til betænkningen.

b. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser.

Til § 1.
Til nr. 1.
Da loven i sin nuværende affattelse, jfr. bl. a.

§ 26, stk. 2, forudsætter, at også den i § 31 i
lov om civilforsvaret omhandlede tjeneste i ci-
vilforsvaret uden for civilforsvarskorpset er at
betragte som aftjening af værnepligt, bør nær-
værende bestemmelse formuleres i overensstem-
melse hermed.

Til nr. 2.
Ved forslaget ophæves udskrivningskredsenes

inddeling i lægdsforstanderier og lægder, jfr.
foran side 14f. og 17f.

Til nr. 3.
Den faste session foreslås afskaffet, således

at der fremtidig kun opereres med én form for
session, der benævnes sessionen, og som skal
kunne fungere hele kalenderåret, jfr. foran side
20.

Som følge af afskaffelsen af lægdsmands- og
lægdsforstanderinstitutionen bortfalder endvide-
re lægdsforstanderens og lægdsmandens med-
lemsskab af sessionen, jfr. foran side 17. Det
er dog tanken administrativt at foreskrive, at
sessionen i sager om udelukkelse fra tjeneste i
forsvaret på grund af straf i medfør af værne-
pligtslovens § 3 skal indhente en vejledende ud-
talelse fra politimesteren.

Besparelserne ved afskaffelsen af lægdsfor-
stander- og lægdsmandsinstitutionen er anslået
til at udgøre ca. 1 million kr. årligt.

Som anført foran side 17f., har man anset det
for hensigtsmæssigt at foreslå, at personer, der
vælges til medlemmer af sessionen, skal være
medlemmer enten af et amtsråd eller af en pri-

mærkommunalbestyrelse. Man ønsker herved at
sikre sig, at de pågældende vil være i besiddelse
af den - til bevarelse af de værnepligtige« tryg-
hedsfornemmelse — fornødne autoritet.

Det er i øvrigt tanken, at kommunalbesty-
relserne skal meddele udskrivningskredsen, hvil-
ke personer der er udpeget til medlemmer af
sessionen. Det bemærkes, at sessionens kompe-
tence er uafhængig af, hvilken kommunalbe-
styrelse inden for udskrivningskredsen der har
valgt det på det enkelte sessionsmøde tilstede-
værende, kommunalt udpegede medlem af ses-
sionen.

Til nr. 4, 6, 10, 11 og 12.
Forslagene er en konsekvens af, at den faste

session afskaffes, idet der herefter kun vil
forekomme én form for session.

Til nr. 5.
Forslaget er en konsekvens af den foreslåede

affattelse af § 7, stk. 1, jfr. ovenfor under nr.
3.

Til nr. 7.
At loven i denne forbindelse anvender ud-

trykket »kassationsmyndighed« skyldes for-
mentlig, at sådanne afgørelser foruden af ses-
sionen hidtil også er truffet af de militære kas-
sationskommissioner. De pågældende kommis-
sioner har ved forsvarsministeriets bekendtgø-
relse nr. 294 af 1. august 1968 ændret beteg-
nelse, idet de her benævnes »bedømmelseskom-
missioner«. Udtrykket »kassationsmyndighed«
bør formentlig herefter udgå.

Til nr. 8.
Da der foreslås indført hjemmel til at på-

lægge værnepligtige at møde på session på et
hvilket som helst sted i udskrivningskredsen, jfr.
bemærkningen til nr. 9, må det anses for over-
flødigt at opretholde den i lovens § 12, stk. 3,
foreskrevne 1 O-dages frist.

Da de i paragraffens første stk. omhandlede
værnepligtige er berettigede til fremstilling for
sessionen - for så vidt angår de i nr. 1) og 3)
omhandlede værnepligtige, såfremt indenrigs-
ministeren ikke har truffet den i stk. 3 om-
handlede bestemmelse - foreslås ordet »begæ-
ring« erstattet af »anmeldelse«.

Til nr. 9.
Forslaget medfører, at de værnepligtige kan

pålægges at give møde for sessionen på ethvert
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sessionssted inden for bopælsudskrivningskred-
sen.

Forslaget tilsigter dels at åbne mulighed for
afholdelse af sessioner for større geografiske
områder end hidtil, jfr. foran side 23f., dels at
eliminere muligheden for at de i § 12, stk. 1,
nr. 2), omhandlede værnepligtige samt værne-
pligtige, der efter at være udskrevet ansøger
om overførelse til civilt statsarbejde, skal kun-
ne opnå en ikke rimeligt begrundet udsættelse
med indkaldelsen, jfr. foran side 22.

Sålænge der ikke afholdes sessioner for stør-
re geografiske områder end hidtil, antages ud-
gifterne til rejsegodtgørelse m.m. i forbindelse

med gennemførelsen af den foreslåede frirejse-
bestemmelse ikke at ville overstige ca. 50.000
kr. årligt.

Til nr. 13.
Forslaget er begrundet i, at § 13 ikke i sig

selv instituerer nogen pligt til at fremstille sig
for sessionen, men alene udpeger det sted, hvor
sådan fremstilling skal finde sted.

Til § 2.
Det findes hensigtsmæssigt, at loven træder i

kraft samtidig med kommunalreformens iværk-
sættelse.
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Bilag 1

Lov nr. 222 af 31. maj 1968

Lov om ændring af lov om værnepligt

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters,
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.

I lov nr. 210 af 11. juni 1954 om værnepligt,
som ændret ved lov nr. 213 af 4. juni 1965 og
lov nr. 247 af 9. juni 1967, foretages følgende
ændringer:

1. § 8, stk. 2, litra b), affattes således:
»b) om en person i henhold til § 11, jfr. §§

36-37, er forpligtet til at fremstille sig til be-
dømmelse for session eller for en udskrivnings-
chef,«.

2. § 8, stk. 2, litra c), affattes således:
»c) om en person af grunde, der ikke ved-

rører tjenstdygtigheden og ikke henhører un-
der d), har krav på, at værnepligten for ham
bortfalder, samt«.

3. Kapitel III affattes således:
»Kapitel III. De værnepligtiges registrering.

§ 10. De værnepligtige registreres efter reg-
ler, der fastsættes af indenrigsministeren.«

4. § 13, stk. 1, affattes således:
»Stk. 1. Fremstilling for den ordentlige ses-

sion sker på det sted i udskrivningskredsen,
hvor den værnepligtige har bopæl eller opholder
sig, jfr. dog §§ 35 og 37.«

5. I § 13, stk. 2, ændres »det sted, hvor han
hidtil har stået i rullen« til: »det førstnævnte
sted«.

6. I § 14, stk. 4, udgår: »på det sted, hvor de
står i rullen«.

7. I § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ud-
går: »i rullen«.

8. § 24, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Foruden værnepligtige, der er ud-

skrevet i tidligere år, kan der indkaldes mand-

skab blandt de værnepligtige, der er udskrevet
på sessionen i det pågældende år.«

9. § 25, 1. pkt., affattes således:
»Indenrigsministeren fastsætter de nærmere

regler vedrørende fremgangsmåden ved de vær-
nepligtiges indkaldelse.«

10. § 26 affattes således:
»§ 26. Forsvarsministeren kan tilstå værne-

pligtige, der er udskrevet eller overført til de
militære værn eller korps, udsættelse med af-
tjening af værnepligt indtil udgangen af det år,
i hvilket de fylder 26 år, når det godtgøres, at
en sådan udsættelse af hensyn til deres uddan-
nelse eller af andre grunde vil være af særlig
betydning for dem.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan tilstå værne-
pligtige, der er udskrevet eller overført til civil-
forsvarskorpset, stillet til rådighed for den i §
31 i lov om civilforsvaret omhandlede tjeneste
eller fritaget for militærtjeneste, fordi denne må
anses for uforenelig med deres samvittighed,
udsættelse med aftjening af værnepligt efter
samme regler som fastsat i stk. 1.«

11. § 29 affattes således:
»§ 29. Begæring om udsættelse eller fritagel-

se i henhold til § § 27 og 28 fremsættes over for
den minister, som efter bestemmelserne i § 26
kan tilstå udsættelse med aftjening af værne-
pligt. Vedkommende minister forelægger her-
efter sagen for værnepligtsnævnet til afgørelse,
jfr. § 9, stk. 5.«

12. Overskriften til kapitel VIII affattes så-
ledes:
»Kapitel VIII. Bortfald af værnepligten.«

13. § 30 affattes således:
»§ 30. Værnepligten bortfalder for personer,

der
1) af sessionen eller anden dertil berettiget
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myndighed skønnes at have sådanne svagheder
eller mangler, at de for stedse er uskikkede til
al tjeneste i forsvaret, medmindre de findes eg-
nede til tjeneste i civilforsvaret uden for civil-
forsvarskorpset, eller

2) i henhold til § 3 udelukkes fra tjeneste i
forsvaret.«

14. § 31 affattes således:
»§ 31. Bortfalder værnepligten ikke efter §

30, består den, indtil den pågældende opnår
den højeste alder, der i lovgivningen er fastsat
for pligten til at udføre den tjeneste i forsvaret,
herunder hjemmeværnet og civilforsvaret, hvor-
til han er eller bliver bestemt.

Stk. 2. I tilfælde af krig eller truende fare
derfor bortfalder værnepligten ikke på grund
af alder, medmindre indenrigsministeren i det
enkelte tilfælde træffer bestemmelse herom.«

15. I § 32 ændres »udslettelse af rullen« til:
»værnepligtens bortfald«.

16. Kapitel IX ophæves.

17. §34 affattes således:
»§ 34. Forsvarsministeren kan bestemme, at

værnepligtige, der har gennemgået den første
samlede uddannelse i forsvaret, og som har
mødepligt ved dette i tilfælde af mobilisering,
skal melde såvel afrejse som tilbagekomst for
den myndighed i forsvaret, hvorunder de hører,
såfremt de rejser ud af landet for et tidsrum af
6 måneder eller derover eller tager hyre på
fremmede skibe. Tilsvarende anmeldelsespligt
kan pålægges i tilfælde, hvor en rejse af påreg-
net kortere varighed forlænges ud over 6 må-
neder.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan efter samme

regler som i stk. 1 træffe bestemmelse om an-
meldelsespligt for værnepligtige, der har gen-
nemgået den første samlede uddannelse ved ci-
vilforsvaret, og som har mødepligt ved dette i
tilfælde af mobilisering.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan bestemme,
at vajrnepligtige, der er udskrevet eller har pligt
til at møde på nærmest forestående session,
eller grupper af disse ikke uden særlig tilladel-
se må rejse ud af landet eller tage hyre på
fremmede skibe.«

18. I § 35 ændres »uden for det sted, hvor han
står i rullen« til: »overalt i landet«.

19. I § 36 udgår: »til i henhold til § 10 at mel-
de sig til optagelse i lægdsrullen eller«.

20. § 37, stk. 3, ophæves.

21. § 38 ophæves.

22. § 41 affattes således:
»§ 41. I forskrifter, der udfærdiges i hen-

hold til § 34, kan der fastsættes straf af bøde
for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter-
ne. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til
§ 34, stk. 3, kan det bestemmes, at straffen kan
stige til hæfte, såfremt den pågældende er ud-
skrevet, og fængsel i indtil 2 år, såfremt over-
trædelsen er begået i krigstid eller under truen-
de udsigt til krig.«

23. I § 42, stk. 1, ændres »§§ 38-39 og 41«
til: »§§ 39 og 41«.

§ 2.
Indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for

lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 1968.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R. Poul Sørensen.

Til det lovforslag, der lå til grund for ovenstående lov.
og som blev fremsat af indenrigsministeren den 13. marts 1968,

var knyttet følgende bemærkninger:

I. Almindelige bemærkninger.

A. Formålet med nærværende lovforslag er
at åbne mulighed for iværksættelse af et sam-
arbejde mellem det planlagte centrale person-

register (CPR) og de værnepligtsadministreren-
de myndigheder.

B. Med udgangspunkt i en betænkning af
april 1963, som blev afgivet af et af indenrigs-
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ministeriet nedsat udvalg om folkeregistrenes
medvirken ved indførelse af elektronisk data-
behandling (EDB) i den offentlige forvaltning,
har der siden 1965 i indenrigsministeriets se-
kretariat for personregistrering foregået en plan-
lægning af et centralt personregister. Registret,
der er foreslået lovfæstet i § 2 i det den 15. fe-
bruar 1968 genfremsatte forslag til lov om fol-
keregistrering, skal omfatte alle her i landet bo-
satte personer, som er registreret i et folkeregi-
ster. Det vil bl. a. få til opgave på grundlag af
meddelelser fra folkeregistrene at videregive
folkeregisterdata til andre offentlige myndig-
heder. Ved formidlingen af disse data benyttes
et særligt personnummer, der tildeles hver en-
kelt i registret optaget person. Planlægningen
er nu så vidt fremskredet, at CPR snarest kan
forventes oprettet.

Til de myndigheder, hvortil formidlingen af
folkeregisterdata med fordel vil kunne ske ved
CPR's foranstaltning, hører de værnepligtsad-
ministrerende myndigheder.

C. Ifølge de nugældende regler, jfr. værne-
pligtslovens § 10, stk. 1, foregår optagelsen i
lægdsrullen ved, at folkeregistrene en gang om
året udskiller den nye årgang værnepligtige.
Samtidig tildeler folkeregistrene de værneplig-
tige særlige lægdsrullenumre. På grundlag af
folkeregistrenes oplysninger om de nye årgan-
ge fremstiller statens hulkortcentral de nødven-
dige kartotekkort m.v., der bruges i udskriv-
ningskredsene.

Folkeregistrene underretter endvidere løben-
de udskrivningskredsene om de værnepligtiges
adresseforandringer, navneændringer, ændrin-
ger af statsborgerforhold samt dødsfald, jfr.
værnepligtslovens § 33.

På grundlag heraf foretages de fornødne å-
jourføringer af udskrivningskredsenes kartote-
ker, og disse oplysninger videregives af udskriv-
ningskredsene til lægdsbestyrerne og for perso-
nel, som er overgået til forsvaret og civilforsva-
ret, tillige til de personelforvaltende myndig-
heder.

Omvendt tilgår der folkeregistrene meddel-
else fra udskrivningsvæsenet, når værnepligtige
slettes af rullen.

D. Det planlagte samarbejde mellem CPR og
de værnepligtsadministrerende myndigheder vil
medføre, at samtlige de forpligtelser, som folke-
registrene har over for de værnepligtsadmini-
sterende myndigheder, opfyldes maskinelt ved

hjælp af de i CPR indeholdte oplysninger, altså
såvel udskillelse af nye årgange som løbende
underretning om førnævnte folkeregisterændrin-
ger.

Herved sker en meget ønskelig lettelse i fol-
keregistrenes arbejde til gengæld bl. a. for den
indberetningspligt, der fremtidigt pålægges dem
over for CPR.

Samtidig åbnes mulighed for en rationalise-
ring af den nuværende kartotekkortføring i ud-
skrivningskredsene og af forskellige forretnings-
gange hos de værnepligtsadministrerende myn-
digheder, bl. a. derved, at formidlingen af op-
lysninger vedrørende de værnepligtige kan ske
direkte til de personelforvaltende myndigheder
fra det tidspunkt, hvor de værnepligtige er en-
deligt sessionsbehandlede. Dette betyder, at ud-
skrivningskredsene fra det nævnte tidspunkt vil
blive fritaget for at skulle registrere og videre-
ekspedere sådanne oplysninger.

Som en konsekvens heraf foreslås — efter
henstilling fra forsvarsministeriet — kompeten-
cen til at meddele udsættelse med indkaldelse til
aftjening af værnepligt for så vidt angår værne-
pligtige, der er udskrevet eller overført til de
militære værn eller korps, overført fra inden-
rigsministeren til forsvarsministeren.

Ordningen medfører tillige en lettelse for de
værnepligtige, jfr. bemærkningerne til nr. 3 om
ophævelse af en nu foreskreven kvitteringspligt.

Det nuværende lægdsrullenummer vil blive
erstattet af det nye personnummer, som vil bli-
ve tildelt hver person i CPR.

E. Gennemførelsen af nærværende lovforslag
vil i finansåret 1968-69 medføre en engangs-
udgift til planlægning, programmering, afprøv-
ning af systemet samt oprettelse m. v. på skøns-
mæssigt ca. 500.000 kr. Da systemet endnu ikke
er planlagt i detaljer, er det meget vanskeligt at
skønne over størrelsen af de løbende årlige ud-
gifter i forbindelse med varetagelsen af CPR's
opgaver over for værnepligtsadministrationen,
men der vil formentlig blive tale om beløb af
en størrelsesorden af ca. 400.000 kr. Heri fra-
går dog den del af det hidtil på finanslovkonto
§ 13.3.01.24. Hulkortudgifter bevilgede beløb,
der vedrører arbejdsydelse, ca. 60.000 kr. år-
ligt. Endvidere vil forsvarets overtagelse af ad-
ministreringen af de værnepligtige i tiden fra
den endelige sessionsbehandling til de pågæl-
dendes møde til aftjening af værnepligten med-
føre øgede udgifter for forsvarsministeriet, der
af dette ministerium er anslået til ca. 100.000
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kr. På den anden side vil lovforslaget medføre
en ikke uvæsentlig arbejdsbesparelse for kom-
munerne, der hidtil uden refusion fra staten har
afholdt udgifterne i forbindelse med udførelsen
af de folkeregistrene påhvilende opgaver over
for de værnepligtsadministrerende myndigheder.
Det er ikke muligt at angive størrelsesordenen
af denne besparelse. Herudover vil forslaget
efter en vis overgangsperiode, hvori der vil på-
hvile udskrivningskredsene visse ekstraordinære
opgaver i forbindelse med iværksættelsen af
samarbejdet, medføre betydelige besparelser i
udskrivningsvæsenet særligt på dettes lønnings-
konti, besparelser der skønsmæssigt kan anslås
til i hvert fald ca. 600.000 kr. årligt.

F. Et af indenrigsministeriet den 3. januar
1967 nedsat udvalg, der bl. a. har til opgave at
stille forslag om en hensigtsmæssig tilrettelæg-
gelse af samarbejdet mellem CPR og de værne-
pligtsadministrerende myndigheder, har med-
virket ved udarbejdelsen af nærværende lovfor-
slag.

II. Bemærkninger til lovforslagets enkelte
bestemmelser.

Til § 1.

Til nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21 og 23.

Begrebet »lægdsrulle« stammer fra en tid,
hvor de værnepligtige ved personlig henvendelse
til lægdsbestyrerne blev opført i egentlige bøger
(ruller), og betegnelsen »lægdsrulle« er allerede
under den nuværende ordning mindre hensigts-
mæssig. Betegnelsen foreslås derfor afskaffet.

Ændringsforslagene er en konsekvens dels
heraf, dels af den foreslåede nye affattelse af
værnepligtslovens § 10, jfr. bemærkningerne til
nr. 3.

Til nr. 3.
Forslaget erstatter bestemmelserne i den nu-

gældende § 10, stk. 1, 1. og 2. punktum. Der
henvises herved til bemærkningerne ovenfor
under I.

De nugældende bestemmelser i § 10, stk. 1,
3. punktum, og i § 10, stk. 2 og 3, foreslås op-
hævet. Den registrering, der træder i stedet for
den hidtidige optagelse i lægdsrullen, er en rent
teknisk foranstaltning, der foretages af hensyn
til tilrettelæggelsen af sessionen og de værne-
pligtiges møde for denne. Da registreringen er
uden selvstændig retsvirkning for de værneplig-

tige, foreslås de i § 10, stk. 1, 3. punktum, om-
handlede særlige meddelelser til de værneplig-
tige om optagelsen i lægdsrullen afskaffet, hvor-
ved også pligten til at anerkende modtagelsen
af disse bortfalder.

Da gennemførelsen af det omtalte samarbej-
de med CPR må påregnes at medføre øget sik-
kerhed for, at værnepligtige registreres som
sådanne, og da de pågældende, uanset om de
er optaget i dette register eller ej, vil være plig-
tige at møde på session, jfr. værnepligtslovens
§11, har man ej heller anset det for nødvendigt
at pålægge de værnepligtige pligt til i de i den
nugældende § 10, stk. 2, 1. punktum, omhand-
lede tilfælde selv at tage initiativet til deres re-
gistrering som værnepligtige.

Man har endvidere anset det for overflødigt
at gentage bestemmelsen i § 10, stk. 2, 2. punk-
tum, da de deri omhandlede personer er pligtige
at melde sig til folkeregistrene, hvorved de au-
tomatisk vil blive optaget i CPR og dermed i
værnepligtsstyrken.

Som følge af ovenstående har man også ude-
ladt bestemmelsen i den nugældende § 10, stk.
3. Der henvises i øvrigt i denne forbindelse til
bestemmelsen i § 17, stk. 2, hvorefter værne-
pligtige, der ikke er endeligt sessionsbehandle-
de inden deres fyldte 40. år, ikke kan udskrives.

Til nr. 8 og 9.
Ifølge den nugældende bestemmelse i § 25,

1. punktum, foregår indkaldelse i reglen gen-
nem den lægdsbestyrer, i hvis rulle den pågæl-
dende værnepligtige er indført, eventuelt ved
møde hos lægdsbestyreren efter tilsigelse.

Denne fremgangsmåde er for lang tid siden
forladt, idet der har udviklet sig den praksis, at
udskrivningskredsene på begæring af de perso-
nelfordelende myndigheder udsender indkaldel-
sesordrerne til de værnepligtige.

Da de værnepligtige efter forslaget i tiden fra
udskrivningen til mødet ved forsvaret alene re-
gistreres ved de personelfordelende myndighe-
der, må indkaldelsesordrerne udsendes ved de
nævnte myndigheders foranstaltning.

I betragtning af at spørgsmålet om den nær-
mere fremgangsmåde i forbindelse med indkal-
delse af værnepligtige næppe kan karakteriseres
som et lovgivningsanliggende, er bestemmelsen
foreslået udformet som en bemyndigelse for in-
denrigsministeren til at fastsætte de nærmere
regler herom.

Forslaget om ændring af bestemmelsen i §
24, stk. 2, er en konsekvens heraf.
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Til nr. 10 og 11.
Forslagene er en konsekvens af, at forsvars-

ministeriet allerede fra tidspunktet for den en-
delige sessionsbehandling overtager administre-
ringen af de under dette ministerium hørende
værnepligtige.

Til nr. 12.
Det bemærkes, at det forhold, at den værne-

pligtige ved bortfaldet af værnepligten slettes af
registret over værnepligtige, alene er en konse-
kvens af værnepligtens bortfald, og at regler
herom kan fastsættes med hjemmel i lovens §
10, således som denne foreslås affattet i nær-
værende forslag.

Til nr. 13, 14 og 15.
Man har overvejet at nøjes med at foreslå

ordene: »udslettes af rullen« erstattet af ordene:
»udgå af værnepligtsstyrken«, men har fore-
trukket i stedet at beskrive det forhold, der be-
grunder slettelsen, således at realiteten, nemlig
at værnepligten for den pågældende bortfalder,
klarere kommer til at fremgå af lovteksten.

Til nr. 16.
En særlig regel om å jourføring af de vær-

nepligtsadministrerende myndigheders registre
over værnepligtige skønnes under hensyn til ind-
holdet af den foreslåede nye § 10 overflødig.

Til nr. 17.
Forslaget skyldes, at der ifølge den ordning,

der tænkes gennemført, ikke skal sendes med-
delelse til de værnepligtige om disses registre-
ring som sådanne.

Når tidspunktet for anmeldelsespligtens ind-
træden foreslås udskudt til afslutningen af den
første samlede uddannelse i forsvaret, skyldes

det, at anmeldelsespligten alene er begrundet i
forsvarets interesse i at have kendskab til mo-
biliseringspligtiges opholdssted. Af samme
grund foreslås anmeldelsespligten indskrænket
til at omfatte værnepligtige, som har mødepligt
ved forsvaret i tilfælde af mobilisering.

Da registreringen af de værnepligtige ved ud-
skrivningskredsene påregnes at ophøre fra det
tidspunkt, hvor de er endeligt sessionsbehand-
lede, foreslås det endvidere, at anmeldelse frem-
tidig skal ske til den myndighed i forsvaret,
hvorunder vedkommende hører.

Det følger af sagens natur, at de respektive
ministre kun efter forudgående indbyrdes for-
handling, vil træffe beslutning i medfør af §
34, men det må anses for overflødigt at optage
en udtrykkelig bestemmelse herom i lovteksten.

Til nr. 22.
Da § 34 foreslås ændret, således at anmeldel-

sespligt m.m. ikke følger umiddelbart af loven,
men fastsættes i en bekendtgørelse, er det nød-
vendigt at omformulere strafbestemmelsen i §
41.

Til § 2.

Indenrigsministeriet finder det ønskeligt, at
samarbejdet mellem CPR og de værnepligtsad-
ministrerende myndigheder iværksættes snarest
muligt efter oprettelsen af CPR.

Da de foreslåede ændringer i værnepligts-
loven forudsætter, at CPR er oprettet, og da det
på indeværende tidspunkt ikke kan siges nøj-
agtigt, hvornår dette vil være tilfældet, foreslås
det overladt til indenrigsministeren at fastsætte
ikrafttrædelsestidspunktet. Tidspunktet vil blive
fastsat efter forhandling med forsvarsministe-
ren.
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Bilag 2

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 423 af 19. december 1968.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om
ændring af lov om værnepligt

I medfør af § 2 i lov nr. 222 af 31. maj 1968 om ændring af lov om værne-
pligt fastsættes:

Loven træder i kraft den 1. januar 1969.

Indenrigsministeriet, den 19. december 1968.

P. M. V.

Zeuthen. / Louis Heegaard.

Indenrigsmin.2.kt.j.nr.2OOO-9-1968.
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Bilag 3
Indenrigsministeriets cirkulære nr. 243 af 27. november 1968, som
ændret ved indenrigsministeriets cirkulære af 15. september 1969.

Cirkulære om registrering af værnepligtige
(Til samtlige udskrivningschefer).

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

I. Orientering om værnepligtsforhold 2
II. Registrering af værnepligtige 2

III. Optagelsesblanketsæt 2
IV. Sessionsblanketsæt 2
V. Kartotekskortenes persondataindhold 3

VI. De enkelte kartotekskorts anbringelse og anvendelse på de normale sta-
dier af værnepligtsadministrationen 3

1. Registerkort 3
2. Stamhulkort 2 4
3. Spørgekort 7
4. Sessionskort 7
5. Helbredskort 8
6. Sessionstilsigelseskort 9

VIL Retningslinjer for anvendelse af kartotekskortene m. m. ved afvigelser
fra det under VI. beskrevne normale forløb 9

1. Fremstilling for session før den normale alder 9
2. Udsættelse med session 10
3. Udeblivelse 10
4. Straf 11
5. Frivillig tjeneste i forsvaret 13
6. Død 14
7. Fornyet sessionsbehandling 16
8. Behandling ved bedømmelseskommissioner 17
9. Ændret statsborgerforhold 17

10. Navneændring 17
11. Færinger og grønlændere 17

VIII. Flytninger 17
IX. Slettelse på grund af alder 18
X. Forespørgsler til CPR 18

XI. Fejl i CPR 19
XII. Ikrafttræden 19

Indenrigsmin.j.nr.2.kt.200O-8-1968.
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I medfør af § 10 i lov nr. 210 af 11. juni
1954 om værnepligt som ændret ved lov nr.
222 af 31. maj 1968 fastsættes herved følgende
regler for de værnepligtiges registrering:

I. Orientering om værnepligtsforhold.

En eller flere gange årligt udsendes til alle
mænd, der er tilmeldt et folkeregister her i
landet - bortset fra Færøerne og Grønland -
og som i det pågældende kalenderår opnår en
af indenrigsministeriet nærmere fastsat alder,
ved indenrigsministeriets foranstaltning og på
grundlag af dataindholdet i det centrale person-
register (CPR) en foreløbig orientering om vær-
nepligtsforhold, bl. a. indeholdende oplysninger
om frivillig tjeneste i forsvaret og sessionstids-
punkt samt vejledning om udsættelse med vær-
nepligt m. m.

Hvis forsendelsen returneres, fordi den på-
gældendes adresse er postvæsenet ubekendt, el-
ler adressen er mangelfuld, vil materialet via
1. udskrivningskreds blive tilsendt bopælsud-
skrivningskredsen, der må foranledige den på-
gældendes adresse søgt oplyst: ved henvendelse
til folkeregistret.

II. Registrering af værnepligtige.

På et af indenrigsministeriet nærmere fast-
sat tidspunkt, dog senest ca. 4 måneder før hver
sessionsperiodes påbegyndelse, udtrækkes på
indenrigsministeriets foranledning af CPR op-
lysninger vedrørende samtlige ikke tidligere
værnepligtsregistrerede mænd, der efter deres
alder er mødepligtige på vedkommende session,
men som endnu ikke er fyldt 40 år. De pågæl-
dende registreres i et sideregister til CPR, ses-
sionsregistret (SR), med personnummer samt
oplysning om det sessionshalvår, hvori de på-
gældende normalt er pligtige til at møde for en
session.

III. Optagelsesblanketsæt.

Samtidig med registreringen i SR fremstiller
og udskriver CPR på indenrigsministeriets for-
anledning optagelsesblanketsæt for de registre-
rede værnepligtige.

Optagelsesblanketsættet omfatter følgende
kort:
1. Registerkort.
2. Stamhulkort 2 (STH 2).
3. Spørgekort.

Registerkortene og stamhulkortene tilstilles
udskrivningskredsene sorteret efter de neden-
for nævnte personkategorier og inden for hver
personkategori i personnummerorden.

For følgende personkategorier fremstilles
registerkort og stamhulkort i forbindelse med
optagelsen i SR:

Personkategori 1: Normalt (halvårligt) op-
tagne danske statsborgere, herunder færinger
og grønlændere (IM-initiativ).

Personkategori 2: Normalt (halvårligt) op-
tagne udlændinge (IM-initiativ).

Personkategori 3: Værnepligtige, der er op-
taget forlods i SR (UK-rekvisition).

For så vidt angår personkategori 3 fremstil-
les og udsendes stamhulkortene dog allerede på
det tidspunkt, hvor de pågældende af udskriv-
ningskredsene rekvireres optaget i SR.

Spørgekort fremstilles for værnepligtige af
personkategorierne 1 og 2 samt for de værne-
pligtige af personkategori 3, der er mødeplig-
tige på den nærmest følgende halvårssession.
Spørgekortene udsendes sammen med hæftet
»Før sessionen« for så vidt angår personkate-
gori 1 og 3 direkte til de værnepligtige og for
så vidt angår personkategori 2 til bopælsud-
skrivningskredsen. For de øvrige værnepligtige
af personkategori 3 fremstilles og udsendes
spørgekort m. m. først i forbindelse med frem-
stillingen af optagelsesblanketsæt for den ses-
sion, hvorpå de pågældende er mødepligtige.

Hvis forsendelsen returneres, fordi den på-
gældendes adresse er postvæsenet ubekendt,
eller adressen er mangelfuld, vil materialet via
1. udskrivningskreds blive tilsendt bopælsud-
skrivningskredsen, der må foranledige den på-
gældendes adresse søgt oplyst ved henvendelse
til folkeregistret og eventuelt politiet.

IV. Sessionsblanketsæt.

På et af indenrigsministeriet nærmere fastsat
tidspunkt fremstiller og udskriver CPR på in-
denrigsministeriets foranledning sessionsblan-
ketsæt for de i SR registrerede værnepligtige,
der har mødepligt på vedkommende session.

Sessionsblanketsættet omfatter følgende kort:
1. Helbredskort.
2. Sessionskort med genpart til lægdsbestyre-

ren.
3. Sessionstilsigelseskort.

Sessionsblanketsættene tilstilles udskrivnings-
kredsene sorteret efter kommuner, dernæst ef-
ter sogne og inden for hvert sogn i personnum-
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merorden, i Københavns og Frederiksberg kom-
muner dog alene i personnummerorden.

V. Kartotekskortenes persondataindhold.

På de registerkort, der vil blive fremstillet og
tilsendt udskrivningskredsene i forbindelse med
optagelse i SR af en halv fødselsårgang, og på
de helbredskort og sessionskort, der vil blive
fremstillet og tilsendt udskrivningskredsene med
henblik på den nærmest forestående session, vil
nedennævnte rubrikker være udfyldt maskinelt:

»Navn«: Heri anføres, i det omfang det er
muligt, den værnepligtiges fulde navn.

»FØDÅR«: Fødselsåret anføres særskilt for
at lette sorteringen af kortene årgangsvis.

»Personnummer«: Det fulde personnummer
anføres. Personnummeret består af 10 cifre.
De 6 første angiver personens fødselsdato i
rækkefølgen dag, måned, år. De sidste 4 cifre
angiver personens løbenummer inden for den
pågældende dato, idet det sidste ciffer tillige er
et maskinelt beregnet kontrolciffer. Kvinder til-
deles lige løbenumre, medens mænd tildeles
ulige løbenumre. Eksempelvis vil personnum-
meret »030226-2457« vedrøre en mand, der er
født den 3. februar 1926. Ved anførsel af et
personnummer bør der - som vist i det angivne
eksempel - anbringes en bindestreg efter det 6.
ciffer.

Anbringelse i personnummerorden sker så-
ledes: Først efter fødselsårgang, dernæst efter
fødselsdag og -måned (altså først de, der er
født den 1/1, 1/2, 1/3, o.s.v., derefter de, der
er født den 2/1, 2/2, 2/3, o.s.v.) og inden for
de enkelte dage i nummerorden efter de sidste
4 cifre i personnummeret.

»c/o Navn« og »Adresse«: Adressen anføres
i videst muligt omfang som fuldstændig post-
adresse inkl. postnummer og postdistrikt.

»UK«: Udskrivningskredsens nummer.
»Kommkode«: Bopælskommunens kodenum-

mer, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr.
212 af 25. september 1968 om kommunekoder.
Cirkulæret kan forventes revideret i takt med
kommunesammenlægningerne.

»Fødested«, hvis dette kendes i CPR.
»CIVST«: Udfyldes ved anvendelse af føl-

gende forkortede angivelser:

Ugift betegnes med »U«
Gift - - »G«
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Fraskilt betegnes med »F«
Separeret - - »S«
Adskilt - - »A«

»STBRET«: »D« betegner »dansk statsbor-
ger«. »FÆR« og »GRL« betegner »dansk stats-
borger med tilknytning til Færøerne henholds-
vis Grønland«. Andre bogstaver eller en »stjer-
ne« betyder således »ikke-dansk statsborger«.

»Penforh.«: Heri anføres et »I« eller »V«,
hvis den pågældende modtager invalidepen-
sion.

Der må ikke foretages rettelser i kartoteks-
kortene for så vidt angår de ovenfor nævnte
data, før rettelser fremkommer fra CPR.

VI. De enkelte kartotekskorts anbringelse og
anvendelse på de normale stadier af værne-

pligtsadministrationen.

1. Registerkort.
Registerkortene anbringes i personnummer-

orden i kartoteksskuffer, mærket »Register
19. .«, afhængig af den pågældendes fødselsår.
Dette kartotek forbliver stedse på udskrivnings-
kredsens kontor (også under sessionsrejserne).
Kortene skifter kun plads, når en værnepligtig
flytter til en anden udskrivningskreds.

På registerkortene noteres — udover de ne-
denfor påbudte noteringer - de oplysninger,
som hidtil er noteret herpå. Ved flytninger sker
der ingen ajourføring af adressen, der blot ud-
streges, jfr. i øvrigt nærmere nedenfor under
pkt. 2, og afsnit VII.

Om registerkortenes anvendelse skal i øvrigt
følgende bemærkes:

På grundlag af de fra sessionen modtagne
sessionskort noteres følgende på registerkorte-
ne:

1) For værnepligtige, der er udskrevet, har
fået vedtegningen B: Hv eller er erklæret tjenst-
udygtige (TU:CB og TU:ej CB): »Session . .
01/02 (angives således: 6901 (l.halvår af 1969),
6902 (2. halvår af 1969), 7001, 7002 o.s.v.)«
(hhv. »Fast session . . . . dato «) samt
sessionsvedtegning (herunder indstillet til civilt
arbejde eller sanitetstropperne).

2) For værnepligtige, der er slettet i medfør
af værnepligtslovens §§ 1 eller 3: »Session . . .
01/02: Slettet § 1 (hhv. § 3)«.

37



Bilag 3, side 4

3) For værnepligtige, der er forbigået, erklæ-
ret for tiden tjenstudygtige eller har fået udsæt-
telse med sessionen: »Session .. 01/02: Forbi-
gået/P.t.TU/Udsættelse til session . . 01/02
(det halvår, hvori den pågældende herefter skal
møde på session)«.

4) For værnepligtige, der er udeblevet fra
sessionen: »Session . . 01/02: Udeblevet«.

Når helbredskortene indsendes til den for-
delende myndighed, noteres på registerkortene
datoen for indsendelsen samt myndighedens
navn.

Registerkortene for værnepligtige, der får
ved tegningen TU: ej CB eller slettes i medfør
af værnepligtslovens §§1 eller 3, arkiveres i et
kartotek mærket »Arkiv. Register«. De øvrige
forbliver indtil videre i kartoteket »Register«.

Efter den sædvanlige bearbejdelse på ud-
skrivningskredsens kontor af materialet fra årets
sidste session gennemgås registerkortene for den
pågældende årgang, for at det kan blive kontrol-
leret, at alle kortene er forsynet med en af de
foran anførte påtegninger som bevis for, at der
for samtlige til årgangen hørende værneplig-
tiges vedkommende er forholdt som foreskre-
vet.

Dersom nogle værnepligtige måtte være und-
gået den for dem foreskrevne behandling op-
rettes der en sag for hver af dem, således at
årsagen til forsømmelsen kan blive opklaret, og
de pågældende blive behandlet som foreskrevet.

Med passende mellemrum, f. eks. en gang
årligt, gennemgås kartoteket »Register«, og
registerkort for følgende værnepligtige, der
ikke længere registreres ved udskrivningskred-
sene, udtages og anbringes i kartoteket »Arkiv.
Register«, idet dog registerkortene for de un-
der e. nævnte værnepligtige holdes adskilt fra
de øvrige kort:

a. Værnepligtige, der er udskrevet til de mi-
litære værn eller korps eller til civilforsvars-
korpset.

b. Værnepligtige, der har vedtegningen TU:
CB.

c. Værnepligtige, der har vedtegningen B:
Hv, og for hvem fristen for valget mellem fri-
villig tjeneste i hjemmeværnet og tjeneste i ci-
vilforsvaret uden for civilforsvarskorpset er ud-
løbet.

d. Værnepligtige, der har vedtegningerne B:
Hv: ej kas. eller TU:CB: ej kas.

e. Værnepligtige, der er hjemsendt fra civilt
arbejde efter at have forrettet den første sam-
lede tjeneste.

2. Stamhulkort 2.
Stamhulkortene anbringes sammen med re-

gisterkortene i kartoteket »Register 19..«.
Stamhulkortet er et navne- og adressehul-

kort, der foruden navn, adresse og personnum-
mer indeholder oplysning om udskrivnings-
kredsens nummer, den sessionstermin, hvorpå
den værnepligtige er mødepligtig, samt den cen-
tralregistrerende myndighed (CRM), hvorunder
den værnepligtige hører. Endvidere indeholder
stamhulkortet rubrikker til brug for udskriv-
ningskredsen ved indrapportering af ændringer
af den centralregistrerende myndighed eller af
sessionstermin, jfr. nærmere nedenfor. STH 2
er — tillige med en vejledning om hvordan det
skal udfyldes - optaget som bilag 1 til dette
cirkulære.

CPR indeholder en kode betegnet: CRM-
kode, der angiver den pågældendes værnepligts-
status.

Der anvendes følgende CRM-koder:

CRM: CRM-kode:

Ikke orienteret om værnepligtsforhold (blank) 3
Orienteret om værnepligtsforhold 4
Optaget i SR 5
Udskrivningskredsen (UK) . 6
UK - inaktiv I (civile værnepligtige, der har forrettet deres første samlede tjeneste) .. 7
UK - inaktiv II (B: Hv: ej kas. og TU: CB: ej kas.) 8
Slettet 9
Forsvarsministeriet som fordelende myndighed M
Civilforsvarsstyrelsen (CFS) som fordelende myndighed C
CFS (CF-korpset) Z
CFS (Ambulancetjenesten) Æ

38



Bilag 3, side 5

CRM: CRM-kode:

CFS (§ 7-værnepligtige) 0
CFS § 31-værnepligtige) A
Hæren (herunder dele af korps) H
Søværnet (herunder dele af korps) S
Flyvevåbnet (herunder dele af korps) F
Hjemmeværnsregion (HJVR) I (Nordjylland) P
HJVR II (Midtjylland) Q
HJVR III (Sydjylland) R
HJVR IV (Fyn) U
HJVR V (Sydvestsjælland) V
HJVR VI (Nordsjælland) K
HJVR VIII (Lolland-Falster-Sydsjælland) N
Hjemmeværnsdistrikt Bornholm B
Marinehjemmeværnet T
Flyverhjemmeværnet G
Inaktiv hjemmeværn I
Inaktiv civilforsvar Y
Forsvarets lægekorps (læger til rådighed for sundhedsstyrelsen) D1)

Ved meddelelser om ændringer i persondata (navn, adresse, personnummer, dødsfald, CRM
m. m.) benyttes en ændringskode, jfr. nærmere nedenfor.

Der anvendes følgende ændringskoder:

Ændring: Ændringskode:

Indenlands flytning (anvendes tillige i enkelte tilfælde ved meddelelse om ny kom-
munekode m. v. efter kommunesammenlægning i CPR) 01

Fraflyttet til udlandet eller forsvundet 11
Tilflyttet fra udlandet eller genfundet 21
Ny kommunekode m. v. efter kommunesammenlægning i CPR 41
Navneændring; det bemærkes, at enhver forbedring af CPR's navneangivelse, herunder

ændring af adresseringsnavn, vil fremtræde som en »navneændring« 02
Nyt personnummer 03 + 132)
Annullering af dobbeltnumre 03 + 233)
Dødsfald 04
For tiden tjenstudygtig 06
Registreres ikke længere som dansk statsborger 07
Hjemsendelse af frivillige, der ikke har gennemgået den første samlede uddannelse,

og som ikke er sessionsbehandlet 094)
Ændring af CRM (når STH 2 foreligger) 10

a) CRM-kode D kan ikke indrapporteres af udskrivningskredsene.

2) Af hensyn til identifikationen af den pågældende fremstilles to stamhulkort, det ene med ændrings-
kode 03, hvori kun det nye personnummer er angivet, det andet med ændringskode 13, hvori også
det hidtidige personnummer er angivet (i navnefeltet). Det sidstnævnte vil efter foretaget identifika-
tion kunne makuleres.

3) Ændringskode 03 + 23 anvendes, hvor en person har fået tildelt 2 personnumre. Der fremstilles 2
stamhulkort, det ene med ændringskode 03, hvori kun det personnummer, der skal gælde fremover,
er anført, det andet med ændringskode 23, hvori begge personnumre er angivet. Det sidstnævnte vil
efter foretagen identifikation kunne makuleres. Ved identifikation forstås i denne forbindelse under-
søgelse ved hjælp af CPR af, hvilken CRM-kode det ne personnummer har - med de deraf følgende
rapporteringsmæssige konsekvenser.

4) Kombineres med CRM 3 eller 4.
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Ændring: Ændringsko de:

Indrapportering af sessionstermin (når STH 2 foreligger) 401)
Overførsel til hjemmeværnet 302)
Flere samtidige ændringer 503)
Slettelse (for stedse uskikket til al tjeneste i forsvaret, herunder tjeneste i civilforsvaret

uden for civilforsvarskorpset, udelukkelse på grund af straf, samt slettelse af andre
grunde, der ikke falder ind under nogen af de foran nævnte ændringskoder) 99

Alle ændringer, når STH 2 ikke foreligger 20

Ved ændringer i persondata modtager ud-
skrivningskredsen fra CPR et nyt STH 2 med
de nye data samt en ændringskode, hvoraf frem-
går, hvilke data der er ændret. Rubrikken
»Fraf.-Tilf. UK« vil være udfyldt således: Hvis
meddelelsen vedrører en flytning til en adresse
uden for den tidligere bopælsudskrivningskreds,
vil såvel den hidtidige som den nye bopælsud-
skrivningskreds være anført. I alle andre tilfæl-
de vil den hidtidige bopælsudskrivningskreds
være anført 2 gange. Det nye STH 2 nedsættes
i registerkartoteket i stedet for det hidtidige
STH 2, der makuleres. Ved førstegangsændrin-
ger af adressen overstreges endvidere den hid-
tidige adresse på registerkortet.

Stamhulkortene anvendes til indrapportering
fra udskrivningskredsen til CPR af følgende:

a. Udfald af endelig sessionsbehandling.
b. Ny sesionstermin (udsættelse, forbigåelse,

for tiden tjenstudygtig, udeblivelse).
c. Bortfald af værnepligt (slettelse).
d. Civile værnepligtiges hjemsendelse efter, at

de har forrettet deres første samlede tjene-
ste.

Indberetning af de under a-d nævnte for-
hold sker ved til CPR at indsende STH 2, hvor-
på i de dertil indrettede rubrikker, jfr. bilag 1,
anføres den kode, som svarer til de pågælden-
des nye værnepligtsmæssige status, samt en æn-
dringskode efter følgende regler:

ad a. Udfald af endelig sessionsbehandling:

1) Udskrevet til et af de militære værn (hæ-
ren, søværnet eller flyvevåbnet) uden at have
begæret sig overført til civilt arbejde eller sani-
tetstropperne: CRM-kode M, ændringskode 10.

2) Udskrevet til civilforsvarskorpset eller fået
vedtegningen TU:CB: CRM-kode C, ændrings-
kode 10.

3) Fået vedtegningen B:Hv: CRM-kode 6,
ændringskode 10. I tilfælde, hvor de pågælden-
de vælger at forrette frivillig tjeneste i hjemme-
værnet, indberettes dette - samtidig med indsen-
delse af helbredskort til hjemmeværnet - ved
angivelse af CRM-kode I og ændringskode 10.
For de resterende indberettes ved udløbet af fri-
sten for valget mellem frivillig tjeneste i hjem-
meværnet og tjeneste i civilforsvaret uden for
civilforsvarskorpset: CRM-kode C, ændrings-
kode 10. Samtidig indsendes helbredskortene til
civilforsvarsstyrelsen.

I tilfælde, hvor værnepligtige, der har valgt
at forette frivillig tjeneste i hjemmeværnet, ikke
opfylder deres kontraktlige forpligtelser over
for hjemmeværnet og som følge deraf skal ind-
kaldes til tjeneste i civilforsvaret uden for civil-
forsvarskorpset, underretter vedkommende
hjemmeværnsregion civilforsvarsstyrelsen, der
foretager den fornødne indrapportering af
CRM-kode.

4) Fået ved tegningen B:Hv: ej kas. eller TU:
CB: ej kas.: CRM-kode 8, ændringskode 10.

5) Begæret sig overført til civilt arbejde eller
sanitetstropperne: CRM-kode 6, ændringskode
10.

6) Værnepligten bortfaldet af helbredsmæs-

*) Ændringskode 40 må kun anvendes, når CRM-koden ikke samtidigt skal ændres, d.v.s. CRM-koden
skal i forvejen være 5. Er dette tilfældet, anvendes ændringskode 40, uanset, at der ikke i forvejen er
indkodet sessionstermin i SR.
Når STH 2 ikke foreligger, anvendes ved indrapportering af sessionstermin ændringskode 20.

2) Må ikke anvendes af udskrivningskredsene ved indrapporteringer til CPR.
:!) Når der i en værnepligtigs persondata indtræder flere ændringer, hvorom udskrivningskredsen sam-

tidig underrettes af CPR, vil der blive tilsendt udskrivningskredsen et STH 2 for hver af de stedfund-
ne ændringer med de sædvanlige ændringskoder samt et STH 2 med ændringskode 50. Kun stamhul-
kortet med ændringskoden 50 nedsættes i registerkartoteket. De øvrige STH 2 makuleres efter den
fornødne behandling.
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sige (TU: ej CB) eller andre grunde: CRM-
kode 9, ændringskode 99 eller 07.

STH 2 indsendes til CPR hver mandag.

ad b. Ny sessionstermin:
Værnepligtige, der i forvejen er optaget i SR,

beholder deres hidtidige CRM-kode i CPR
(kode 5), medens sessionsterminen ændres i
SR. Ved indberetning af ny sessionstermin for
disse værnepligtige skal der derfor på STH 2
anføres ændringskode 40, samt den nye ses-
sionstermin (7001, 7002 o.s.v.). Indberetning af
sessionstermin for værnepligtige, der ikke i for-
vejen er optaget i SR, bevirker, at de værne-
pligtige optages heri, samtidig med at CRM-
koden ændres til 5. På STH 2 anføres i disse
tilfælde ændringskode 10 eller 20, CRM-kode
5 og sessionstermin.

Om udsættelser se afsnit VII, pkt. 2.
Ny sessionstermin for forbigåede, f.t. tjenst-

udygtige og udeblevne indberettes hver mandag.

ad c. Bortfald af værnepligt.
Der tænkes herved på bortfald af værnepligt

i tilfælde, hvor afgørelsen ikke træffes af ses-
sionen, f. eks. ved bortfald af værnepligten i
medfør af værnepligtslovens § 1 eller § 3, stk.
1, 3. pkt.

På stamhulkortet anføres CRM-kode 9 og
ændringskode 99 eller 07.

ad d. Civile værnepligtiges hjemsendelse, ef-
ter at de har forrettet deres første samlede tje-
neste:

Da ajourføring og registrering af de civile
værnepligtige ophører efter nævnte tidspunkt,
skal hjemsendelsen indberettes til CPR ved an-
givelse af CRM-kode 7 og ændringskode 10.

I de tilfælde, hvor udskrivningskredsen ind-
sender et STH 2 til CPR, og hvor udskrivnings-
kredsen skal modtage et nyt STH 2 herfra, for-
synes de tilsvarende registerkort med kontrol-
faner i forskellige farver for hver måned af
året. På tilsvarende måde anbringes faner på
registerkort for værnepligtige, der tilbageføres
fra forsvaret til udskrivningskredsen, f. eks. på
grund af fornyet sessionsbedømmelse eller lig-
nende, når helbredskort m.v. modtages fra den
centralregistrerende myndighed i forsvaret.

Når STH 2 modtages fra CPR, nedsættes
dette i registerkartoteket, og fanen fjernes.

Hvis udskrivningskredsen ikke har modtaget
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STH 2 fra CPR 2 måneder efter indsendelsen
af gammelt STH 2 til CPR respektive mod-
tagelsen af helbredskort m.v. fra den central-
registrerende myndighed i forsvaret, foretager
udskrivningskredsen (fornyet) indrapportering
til CPR ved anvendelse af et blankt STH 2 med
ændringskode 20, altså også i tilfælde, hvor det
er den centralregistrerende myndighed i for-
svaret, der skulle have rapporteret til CPR.

3. Spørgekort.
Spørgekortene, der indeholder forskellige

spørgsmål til de værnepligtige om statsborger-
forhold, tilknytning til Færøerne eller Grøn-
land, uddannelse og eventuelle ønsker om ud-
sættelse, er udformet således, at kun følgende
værnepligtige skal udfylde og indsende kortet:

a) værnepligtige, der ikke har dansk indføds-
ret,

b) værnepligtige, der anser sig for hjemme-
hørende på Færøerne eller i Grønland,

c) værnepligtige, hvis uddannelse ikke er af-
sluttet inden udløbet af den normale indkaldel-
sesperiode, samt

d) værnepligtige, der af andre grunde ønsker
udsættelse med sessionen.

I de tilfælde, hvor kortet af den værnepligtige
indsendes til udskrivningskredsen, oprettes en
sag, hvorpå kortet beror.

Spørgekort for værnepligtige, der i CPR er
registreret som udlændinge (personkategori 2),
vil som nævnt i afsnit III blive tilsendt ud-
skrivningskredsen fra CPR sammen med hæf-
tet »Før sessionen«. I det omfang udskrivnings-
kredsen på det foreliggende grundlag finder
det godtgjort, at de pågældende ikke er i be-
siddelse af dansk indfødsret, foretages straks
indberetning til CPR af CRM-kode = 9. Spør-
gekort samt hæftet »Før sessionen« for den re-
sterende del af personkategori 2 udsendes her-
efter til de pågældende.

4. Sessionskort.
Sessionskortene, der udgør en del af sessions-

blanketsættene, leveres som nævnt i afsnit IV
sorteret efter sogne og inden for hvert sogn i
personnummerorden, i Københavns og Frede-
riksberg kommuner dog alene i personnummer-
orden.

Efter modtagelsen omsorteres kortene til
lægdsorden og inden for lægderne i person-
nummerorden og opbevares sammen med de
tilsvarende helbredskort i kartoteket. »Helbreds-
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kort m.m. . . 01/02« (årgang og halvårgang).
Genparterne til lægdsbestyrerne anbringes ind-
til videre sammen med de tilsvarende sessions-
kort. Herefter gennemgås korlene kritisk for
på grundlag af de modtagne oplysninger om
statsborgerforhold m.v. — herunder spørgekort,
der er indsendt af de værnepligtige — at ud-
skille kortene for sådanne personer, der ikke er
dansk værnepligt undergivet, jfr. værnepligts-
lovens § 1. Sessionskortene for sidstnævnte per-
soner udskilles og overstemples »Slettet § 1«.
Disse sessionskort danner grundlag for tilsva-
rende stempling af registerkort. Udskrivnings-
kredsen tilsender de pågældende meddelelse om,
at de ikke er dansk værnepligt undergivet, og
indsender samtidig STH 2 til CPR forsynet med
den nødvendige kode, jfr. foran under pkt. 2.
Herefter kan sessionsblanketsættene for de på-
gældende makuleres.

Samtidig med udsendelsen af sessionstilsigel-
seskortene sendes genparterne af sessionskorte-
ne til lægdsbestyrerne.

a. Anvendelse på sessionen.
Sessionskortene medbringes på sessionen,

hvor de mødende behandles i den orden, hvori
kortene er sorteret. Sessionskortene og de øv-
rige kartotekskort sammenholdes med de af de
værnepligtige medbragte fødsels- eller dåbs-
attester. Konstateres det, at kartotekskortene
indeholder forkerte oplysninger, skal den vær-
nepligtige henvises til folkeregistret. Der må
ikke rettes i kartotekskortene, før rettelser frem-
kommer fra CPR, jfr. afsnit XI, men de rig-
tige oplysninger bør anføres på sessions- og
helbredskortet. Når kortene efter endt session
atter kommer tilbage til udskrivningskredsens
kontor, overføres de rigtige oplysninger til re-
gisterkortene.

Kortene benyttes til notering af sessionsresul-
tatet, af lodtrækningsnummeret samt af ønsker,
som den værnepligtige måtte have fremsat om
indkaldelse m.m. Endvidere anføres sessionens
afgørelse vedrørende eventuel indstilling om
overførelse til civilt arbejde eller til sanitets-
tropperne, om fornødent med nærmere begrun-
delse herfor.

De på sessionskortet noterede vedtegninger
m.v. benyttes til udfyldning af helbredskort og
registerkort.

Efter sessionsbehandlingen sorteres sessions-
kortene i følgende kategorier:

1) Fordeling. Forsvarsministeriet:

Udskrevet til de militære værn eller korps,
uden at der foreligger ansøgning om over-
førelse til civilt arbejde eller sanitetstrop-
perne.

2) Fordeling. Civilforsvarsstyrelsen:
Udskrevet til civilforsvarskorpset eller fået
vedtegningen TU: CB.

3) B: Hv.
4) Ønsket civilt arbejde eller sanitetstropperne.
5) Værnepligten bortfaldet.
6) Forbigåede, erklæret f. t. tjenstudygtige og

værnepligtige, der har fået udsættelse med
sessionen.

7) Udeblevne.
8) B: Hv: ej kas. og TU:CB: ej kas.
9) Pålæg (om på en senere dag på ny at møde

for samme session).

De under 1-8) nævnte sessionskort indsendes
jævnligt til udskrivningskredsens kontor sam-
men med de tilsvarende helbredskort, medens
de under 9) nævnte sessionskort forbliver ved
sessionen og opbevares særskilt.

b. Anvendelse på udskrivningskredsens kontor.
På grundlag af de fra sessionerne modtagne

sessionskort foretages de nødvendige overførs-
ler til registerkortene, jfr. ovenfor under pkt.
1.

Herefter forholdes således:

De under a. 1-5) og 8) nævnte sessionskort
anbringes i et kartotek mærket »Arkiv. Ses-
sionskort«.

De under a. 6) nævnte sessionskort anbrin-
ges sammen med de tilsvarende helbredskort i
kartoteket »Udsættelse til session . . 01/02«
(år og halvår, i hvilket de værnepligtige herefter
skal møde på session). Ved flytning til en an-
den udskrivningskreds, inden endelig sessions-
bedømmelse har fundet sted, sendes sessions-
kort fra sidstnævnte kartotek sammen med de
øvrige kartotekskort til den nye udskrivnings-
kreds.

De under a. 7) nævnte sessionskort anbringes
midlertidigt sammen med de tilsvarende hel-
bredskort i et kartotek mærket »Udeblevne«,
jfr. i øvrigt afsnit VII, pkt. 3.

Sessionskortene i kartoteket »Arkiv. Sessions-
kort« forbliver ved kredsen.

5. Helbredskort.
Helbredskortene omsorteres på tilsvarende

måde som sessionskortene og anbringes sam-
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men med disse i kartoteket »Helbredskort m.m.
.. 01/02« (årgang og halvår). I dette kartotek
bør tillige sessionstilsigelseskort, lægeattester,
der indsendes til udskrivningskredsen før ses-
sionen, o. 1. anbringes.

a. Anvendelse på sessionen.
Helbredskortene medtages på sessionen, hvor

de værnepligtige udfylder »Oplysninger om syg-
dom« og »Personlige oplysninger«. Efter at op-
lysning om højde, vægt, uddannelse m.v. er no-
teret på helbredskortet, noteres efter selve ses-
sionsbedømmelsen den på sessionskortet angiv-
ne vedtegning og lodtrækningsnummeret. Til-
svarende notering foretages på registerkortet.

Efter sessionsbehandlingen sorteres helbreds-
kortene i samme kategorier som sessionskorte-
ne, d.v.s.:

1) Fordeling. Forsvarsministeriet.
2) Fordeling. Civilforsvarsstyrelsen.
3) B:Hv.
4) Ønsket civilt arbejde eller sanitetstropperne.
5) Værnepligten bortfaldet.
6) Forbigåede (herunder f. t. tjenstudygtige og

værnepligtige, der har fået udsættelse).
7) Udeblevne.
8) B: Hv: ej kas. og TU:CB: ej kas.
9) Pålæg (om på en senere dag på ny at møde

for samme session).

De under 1-8) nævnte helbredskort indsen-
des jævnligt til udskrivningskredsens kontor
sammen med de tilsvarende sessionskort, me-
dens de under 9) nævnte helbredskort forbliver
ved sessionen og opbevares særskilt.

b. Anvendelse på udskrivningskredsens kontor.
De under a. 1) og 2) nævnte helbredskort

indsendes hver mandag til fordelingsmyndig-
heden med en nummereret følgeseddel med
angivelse af antallet af medfølgende helbreds-
kort.

Samtidig noteres datoen for indsendelsen
samt den modtagende myndigheds navn i de
dertil indrettede rubrikker på de tilsvarende re-
gisterkort, og indrapportering til CPR finder
sted som omtalt foran under pkt. 2.

De under a. 3) nævnte helbredskort anbringes
midlertidigt i et kartotek mærket »B:Hv. Ses-
sion . . 01/02«. Efter anmodning fra forsvars-
ministeriet kan de pågældendes STH 2 udlånes
til brug ved kørsler af diverse lister til hjemme-
værnsregionerne. Vælger den pågældende at for.
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rette frivillig tjeneste i hjemmeværnet, fremsen-
des helbredskortet til hjemmeværnet, og CPR
underrettes (CRM-kode I). Efter udløbet af fri-
sten for valget mellem nævnte tjeneste og tjene-
ste i civilforsvaret uden for civilforsvarskorp-
set, indsendes helbredskortene for de værne-
pligtige, der ikke har valgt tjeneste i hjemme-
værnet, til civilforsvarsstyrelsen, og CPR under-
rettes (CRM-kode C).

De under a. 4) nævnte helbredskort anbrin-
ges i et kartotek mærket »Ønsket CA«.

Såfremt overførelse til civilt arbejde bevilges,
anbringes helbredskortene i et kartotek mærket
»Overført CA«. En måned før mødedagen sen-
des helbredskortene til vedkommende mødested
(CA-lejr). Indkaldes de pågældende til civilfor-
svarskorpset, indsendes helbredskortene dog til
civilforsvarsstyrelsen, og CPR underrettes. Så-
fremt der sker overførelse til sanitetstropperne,
fremsendes helbredskortene til forsvarsministe-
riet, og CPR underrettes. I alle tilfælde sker
notering på registerkortene om det passerede.

Afslås overførelse til civilt arbejde eller sa-
nitetstropperne, behandles helbredskortene som
foreskrevet for den pågældende sessionsvedteg-
ning.

Når de civile værnepligtige, der ikke er ind-
kaldt til civilforsvarskorpset, er hjemsendt efter
den første samlede tjeneste ,anbringes helbreds-
kortene i udskrivningskredsen i et kartotek
mærket »Aftjent CA«, og CPR underrettes
(CRM-kode 7).

De under a. 5) nævnte helbredskort anbrin-
ges i et kartotek mærket »Slettet«. Efter ses-
sionens afslutning og efter eventuelt at være
statistisk bearbejdet arkiveres helbredskortene i
et kartotek mærket »Arkiv. Helbredskort«.

De under a. 6) nævnte helbredskort anbrin-
ges sammen med de tilsvarende sessionskort i
kartoteket »Udsættelse til session . . 01/02«
(år og halvår, i hvilket de værnepligtige her-
efter skal møde på session).

De under a. 7) nævnte helbredskort anbrin-
ges sammen med de tilsvarende sessionskort i
kartoteket »Udeblevne« og senere i kartoteket
»Udsættelse til session . . 01/02« eller blandt
de øvrige helbredskort for en evt. ny mødedag
på samme session efter samme regler som for
sessionskort, jfr. pkt. 4 og afsnit VII, pkt. 3.

De under a. 8) nævnte helbredskort anbrin-
ges i kartoteket »Arkiv. Helbredskort«.

6. Sessionstilsigelseskort.
Sessionstilsigelseskortene opbevares i karto-
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teket »Helbredskort m.m. . . 01/02« og ud-
sendes senest 14 dage før mødedagen til de
værnepligtige med oplysning om sessionssted og
-tidspunkt.

Det pålægges de værnepligtige at medbringe
sessionstilsigelseskortet på sessionen. Efter ses-
sionsbehandlingen noteres sessionsreultatet i
den dertil indrettede rubrik, og kortet udleveres
til de værnepligtige.

VII. Retningslinjer for anvendelse af kartoteks-
kortene m. m. ved afvigelser fra det under VI.

beskrevne normale forløb.

1. Fremstilling for session før den normale
alder.

En værnepligtig, der efter forudgående an-
søgning har fået tilladelse til at fremstille sig
for en session før den normale alder, skal ikke
optages i SR, men skal i CPR have CRM-
koden 6. Da udskrivningskredsen normalt ikke
vil være i besiddelse af et STH 2 for den på-
gældende, må til indrapportering af nævnte
CRM-kode anvendes et blankt STH 2, der ud-
fyldes af udskrivningskredsen. Der anvendes i
dette tilfælde ændringskoden 20. Stamhulkort
kan rekvireres i I/S Datacentralen, Ved Stads-
graven 15, 2300 Kbh. S.

Udskrivningskredsen opretter optagelses- og
sessionsblanketsæt for den pågældende og til-
sender ham sammen med sessionstilsigelseskor-
tet hæftet »Før sessionen«.

Kartotekskortene anvendes i øvrigt som an-
givet i afsnit VI.

2. Udsættelse med session.
a. Udsættelser, der meddeles inden de vær-

nepligtiges optagelse i SR.
Imødekommes begæring om udsættelse med

session, inden den værnepligtige er optaget i
SR, dvs. inden udskrivningskredsen har mod-
taget optagelsesblanketsæt, rekvireres den på-
gældende af udskrivningskredsen optaget i SR.
Dette sker ved, at udskrivningskredsen til CPR
indsender et STH 2, hvori anføres CRM-kode
5, ændringskode 20 samt sessionstermin. Sam-
tidig opretter udskrivningskredsen et midlerti-
digt registerkort, der påstemples »Udsættelse
session . . 01/02« (år og halvår i hvilket den
værnepligtige herefter skal møde på session) og
anbringes i kartoteket »Register«.

Fra CPR modtager udskrivningskredsen her-
efter i forbindelse med optagelsen af den først-
kommende normale halvårgang i SR register-

kort for den pågældende. De på det midler-
tidige registerkort anførte påtegninger overføres
til det nye registerkort, der anbringes i karto-
teket »Register«, medens det midlertidige re-
gisterkort makuleres.

Spørgekort og hæftet »Før sessionen« vil
først blive tilsendt de værnepligtige og sessions-
blanketsæt først fremstillet umiddelbart før den
session, hvorpå de pågældende efter udsættel-
sens udløb er mødepligtige.

b. Udsættelser, der meddeles efter de værne-
pligtiges optagelse i SR.

Imødekommes begæring om udsættelse, efter
at den værnepligtige er optaget i SR, kan på-
stempling af registerkortet og indsendelse af
STH 2 til CPR straks finde sted. I tidsrummet
fra den første mandag i juni (f.s.v. angår efter-
årssessionerne) henholdsvis december (f,s,v, an-
går forårssessionerne), og indtil udskrivnings-
kredsen har modtaget sessionsblanketsæt, måder
dog ikke indsendes STH 2 til CPR om sessions-
udsættelser. I de nævnte tidsrum må udskriv-
ningskredsen opbevare stamhul kortene i et kar-
totek mærket »Stamhulkort. Udsættelse«. Efter
modtagelse af sessionsblanketsættene udskilles
de til de i nævnte kartotek anbragte STH 2 sva-
rende sessionsblanketsæt, der makuleres, sam-
tidig med at stamhulkortene indsendes til CPR
med påtegning om ny sessionstermin.

Sessionsblanketsæt for værnepligtige, der se-
nere får meddelt udsættelse, makuleres lige-
ledes. Nye sessionsblanketsæt vil blive frem-
stillet, når de pågældende på ny er mødeplig-
tige for sessionen.

Til værnepligtige, der har fået udsættelse med
sessionen, vil der på det tidspunkt, hvor op-
tagelse i SR finder sted med henblik på den
session, hvorpå den pågældende er mødepligtig,
blive tilsendt den pågældende et spørgekort
samt hæftet »Før sessionen«, uanset om den
pågældende tidligere har modtaget disse.

3. Udeblivelse.
Når en værnepligtig udebliver fra sessionen,

anbringes den pågældendes sessions- og hel-
bredskort i kartoteket »Udeblevne«, jfr. afsnit
VI, pkt. 4 og 5. Der tilsendes straks den på-
gældende en skrivelse, hvori han anmodes om
at rette henvendelse til udskrivningskredsen
med henblik på forklaring af udeblivelsen og
fastsættelse af en ny mødedag.

Hvis den pågældende henvender sig til ud-
skrivningskredsen, aftales en ny mødedag om
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muligt på samme session og ellers på nærmest
følgende halvårssession. I det førstnævnte til-
fælde anbringes helbreds- og sessionskort blandt
de øvrige helbreds- og sessionskort for den nye
mødedag. I sidstnævnte tilfælde anbringes hel-
breds- og sessionskort i kartoteket »Udsættelse
til session . . 01/02«, STH 2 indsendes til CPR
med ny sessionstermin og notering foretages på
registerkortet.

Hvis den pågældende ikke inden 14 dage
retter henvendelse til udskrivningskredsen, og
det ikke på anden måde lykkes denne at op-
spore hans opholdssted, forholdes på følgende
måde:

1) Der sendes en forespørgselsblanket til
Centralkartoteket over søfarende, adr. Sø-
mandsskattekontoret, Borgergade 16, I., 1300
København K. Blanketten er optaget som bilag
2 til dette cirkulære.

2) Hvis det af centralkartotekets besvarelse
af forespørgslen fremgår, at den pågældende
for tiden er påmønstret et skib i udenrigsfart,
undersøges det ved henvendelse til rederiet,
hvornår skibet kan forventes at anløbe dansk
havn. Såfremt den pågældende sejler i udenrigs-
fart, anbringes sessions- og helbredskortet i kar-
toteket »Udsættelse til session . . 01/02« for
den halvårssession, der følger nærmest efter det
forventede hjemkomsttidspunkt. Notering her-
om sker på registerkortet, og STH 2 indsendes
til CPR med oplysning om den nye sessionster-
min.

3) I tilfælde, hvor den pågældende er ukendt
i Centralkartoteket over søfarende, samt i til-
fælde, hvor det af den foran nævnte undersø-
gelse fremgår, at den pågældende ikke sejler i
udenrigsfart, udfærdiges en undersøgelsesblan-
ket, der tilsendes vedkommende politimyndig-
hed. Dette noteres på registerkortet og på ses-
sionskortet, der sammen med det tilsvarende
helbredskort anbringes i kartoteket »Udsættel-
se til session . . 01/02« for den følgende halv-
årssession. STH 2 indsendes til CPR med ny
sessionstermin.

4. Straf.

a. Samtlige indberetninger til de værnepligts-
administrerende myndigheder om idømte straf-
fe vil med virkning fra den 1. januar 1969 af
vedkommende dommer- eller justitskontor m.fl.
blive tilsendt 1. udskrivningskreds, der på
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grundlag af CPR's oplysninger om værnepligts-
forhold videresender strafindberetningerne til
de myndigheder, hvorunder de værnepligtige
hører. Såfremt de værnepligtige hører under
hjemmeværnet (CRM-kode I) eller har en af
CRM-koderne 7 (UK-inaktiv I), 8 (UK-inaktiv
II) eller Y (inaktiv civilforsvar), fremsendes til
bopælsudskrivningskredsen kun indberetninger
vedrørende straffe, der giver anledning til rejs-
ning af § 3-sag. I tilfælde, hvor de værneplig-
tige ikke registreres ved nogen myndighed, vi-
deresendes indberetningerne dog ikke, men
makuleres, medmindre det drejer sig om værne-
pligtige, der på grund af deres alder endnu ikke
er optaget i SR. I sådanne tilfælde fremsendes
alle indberetninger til bopælsudskrivningskred-
sen.

I tilfælde, hvor en værnepligtig, der hører
under en anden værnepligtsadministrerende
myndighed end udskrivningskredsen, er idømt
en straf, der giver anledning til rejsning af § 3-
sag, anmoder 1. udskrivningskreds samtidig
med videresendeisen af strafindberetningen
vedkommende værnepligtsadministrerende myn-
dighed om at videresende indberetningen til bo-
pælsudskrivningskredsen vedlagt helbredspose
m. m.

b. Når udskrivningskredsen modtager ind-
beretning om, at en person, som endnu ikke er
optaget i SR, er blevet straffet, udfærdiger ud-
skrivningskredsen et midlertidigt registerkort og
et midlertidigt straffekort. Registerkortet for-
synes med en stjerne eller andet særligt mærke
og anbringes i kartoteket »Register«. På straffe-
kortet, hvortil anvendes et almindeligt kartotek-
kort af format A5, noteres den værnepligtiges
personnummer og efternavn, hvorefter straffe-
kortet anbringes i personnummerorden i et kar-
totek mærket »Straf«. Samtidig rekvirerer ud-
skrivningskredsen den pågældende optaget i SR
ved indsendelse til CPR af et STH 2 med
CRM-kode 5, ændringskode 20, samt sessions-
termin (det sessionshalvår, hvori den pågæl-
dende ifølge sin alder er pligtig til at møde på
session). Udskrivningskredsen vil herefter frem-
tidig modtage meddelelser om flytninger og an-
dre ændringer i den pågældendes persondata.
Ved flytninger til en anden udskrivningskreds
oversendes registerkortet og straffekortet med
strafindberetninger til denne.

Fra CPR modtager udskrivningskredsen i
forbindelse med optagelsen af den førstkom-
mende normale halvårgang i SR registerkort for
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den pågældende. Det midlertidige registerkort
fremtages, og eventuelle påtegninger overføres
til det nye registerkort, der tillige forsynes med
det ovenfor omtalte særlige mærke. Det nye
registerkort og STH 2 anbringes i kartoteket
»Register«, og det midlertidige registerkort ma-
kuleres.

Spørgekort og hæftet »Før sessionen« vil
først blive tilsendt de værnepligtige og sessions-
blanketsæt først fremstillet i forbindelse med
fremstillingen af henholdsvis optagelsesblanket-
sæt og sessionsblanketsæt for den session, hvor-
på de pågældende er mødepligtige.

Ved den i afsnit VI, pkt. 4, omtalte kritiske
gennemgang af sessionskortene fremtages straf-
fekortene og strafindberetningerne. På grund-
lag af indberetningernes oplysninger udskilles
de personer, der i medfør af værnepligtslovens
§ 3, stk. 1, 3. punktum, er udelukket fra tje-
neste i forsvaret (personer, der er dømt til ar-
bejdshus, sikkerhedsforvaring eller psykopatfor-
varing). Registerkortet stemples »Slettet § 3«,
og STH 2 indsendes til CPR forsynet med den
nødvendige kode, jfr. afsnit VI, pkt. 2. Samtidig
tilsender udskrivningskredsen den værnepligtige
meddelelse om, at han er udelukket fra tjeneste
i forsvaret. Straffekortet makuleres herefter,
medens strafindberetningerne arkiveres.

For de øvrige straffede personer forsynes
helbredskort og sessionskort på tilsvarende må-
de som registerkortet med et særligt mærke, og
strafindberetningerne anbringes sammen med
de tilsvarende helbreds, og sessionskort i kar-
toteket »Helbredskort m.m. . . 01/02«.

Er straffen af en sådan størrelse, at sessionen
skal tage stilling til, om han skal udelukkes fra
tjeneste i forsvaret, jfr. herved indenrigsmini-
steriets cirkulære nr. 12 af 8. februar 1955, op-
rettes sag herom.

Der må ikke på de i udskrivningskredsen
beroende kartotekskort - udover det oven for
nævnte særlige mærke — anføres nogen form for
oplysning om, at den værnepligtige er straffet.
Strafindberetningerne skal stedse være anbragt
i uigennemsigtige kuverter, der ikke må for-
synes med andre oplysninger end den pågælden-
des personnummer. Strafindberetningerne fore-
lægges - stadigt anbragt i nævnte kuverter -
for sessionen sammen med de værnepligtiges
øvrige papirer. Strafindberetningerne må under
sessionsbehandlingen kun fjernes fra kuverter-
ne i det omfang, det er nødvendigt, for at ses-
sionsmedlemmerne kan gøre sig bekendt med
indholdet, og man må i denne forbindelse ud-

vise den største diskretion, således at hverken
de straffede værnepligtige selv eller andre til-
stedeværende værnepligtige har mulighed for at
konstatere strafindberetningernes eksistens.

c. Når udskrivningskredsen modtager straf-
indberetninger for værnepligtige, der er optaget
i SR, forsynes registerkort, helbredskort og ses-
sionskort på samme måde som anført ovenfor
med et særligt mærke.

Er straffen af en sådan størrelse, at sessio-
nen skal tage stilling til, om han skal udeluk-
kes fra tjeneste i forsvaret, oprettes sag herom.

Er sessionsblanketsæt endnu ikke modtaget,
noteres strafoplysningerne på et midlertidigt
straffekort, og strafindberetningerne anbringes
sammen med dette i kartoteket »Straf«. Ved
modtagelsen af sessionsblanketsættet forholdes
som anført ovenfor under b.

Efter sessionsbehandlingen makuleres straffe-
kortet, medens strafindberetningerne anbringes
i en lukket kuvert mærket »Fortroligt P.« sam-
men med helbredskortet og fremtidigt følger
dette.

d. Efter sessionsbehandlingen modtager ud-
skrivningskredsen - fra de personelforvaltende
myndigheder eller fordelingsmyndigheden eller
for så vidt angår værnepligtige, der har en af
CRM-koderne 7, 8, I eller Y, fra 1. udskriv-
ningskreds - strafindberetninger for værneplig-
tige, der har bopæl i udskrivningskredsen, i til-
fælde hvor straffen er af en sådan størrelse, at
der skal rejses § 3-sag.

I tilfælde, hvor strafindberetningen fremsen-
des gennem de personelforvaltende myndighe-
der eller fordelingsmyndigheden, modtager ud-
skrivningskredsen samtidig helbredskort og hel-
bredspose for den pågældende. Vedkommende
centralregistrerende myndighed i forsvaret eller
civilforsvaret indrapporterer ny CRM til CPR
(CRM = 6). I tilfælde, hvor en tjenstgørende
værnepligtig ikke hjemsendes, uanset at han er
idømt en straf af den omhandlede størrelse, æn-
dres CRM-koden dog ikke.

I tilfælde, hvor strafindberetningen modtages
fra 1. udskrivningskreds, må bopælsudskriv-
ningskredsen ved udfydelse af et blankt STH 2
indrapportere ny CRM til CPR (CRM = 6,
ændringskode = 20).

Er den pågældende værnepligtige udskrevet
af sessionen i en anden udskrivningskreds end
den, der modtager strafindberetningen (bopæls-
udskrivningskredsen), rekvireres registerkortet
fra den førstnævnte udskrivningskreds. Når
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straf indberetningen modtages fra 1. udskriv-
ningskreds, må helbredskort og helbredspose
for værnepligtige, der har CRM-kode I, rekvi-
reres i hjemmeværnet og for værnepligtige, der
har CRM-kode Y, den udskrivningskreds, hvor
den pågældende senest er sessionsbehandlet,
eventuelt i civilforsvarsstyrelsen. Findes den
pågældende værnepligtige ikke i udskrivnings-
kredsens kartotek, sendes strafindberetningen i
cirkulation i udskrivningskredsene med henblik
på fremskaffelsen af registerkort og eventuelt
helbredskort m. m.

For så vidt angår civile værnepligtige, vil ud-
skrivningskredsen, indtil hjemsendelsen efter
den første samlede tjeneste, modtage indberet-
ning om alle straffe.

e. Når sessionen har truffet afgørelse i en
§ 3-sag vedrørende en ikke-tjenstgørende eller
en i hjemmeværnet tjenstgørende værnepligtig,
indrapporterer udskrivningskredsen de fornød-
ne ændringer i CRM-koden til CPR. For øvrige
tjenstgørende værnepligtiges vedkommende på-
hviler rapporteringspligten til CPR vedkom-
mende centralregistrerende myndighed i for-
svaret.

Udelukkes den værnepligtige fra tjeneste i
forsvaret, indrapporteres CRM-kode 9, og æn-
dringskode 99 anføres. Drejer det sig om en
tjenstgørende eller hjemsendt værnepligtig, sen-
des helbredskort m. m. til vedkommende per-
sonelforvaltende myndighed forsynet med på-
tegning om sessionens afgørelse. I de øvrige
tilfælde arkiveres den pågældendes kartoteks-
kort m. m. ved udskrivningskredsen. Drejer det
sig om en værnepligtig, der er indstillet eller
overført til civilt arbejde, og som ikke er hjem-
sendt efter at have forrettet den første samlede
tjeneste, underrettes 1. udskrivningskreds om
sessionens afgørelse.

Udelukkes den værnepligtige ikke fra tjeneste
i forsvaret, behandles han efter de almindelige
regler for den pågældende vedtegning. Drejer
det sig om en hjemsendt værnepligtig, der på
grund af § 3-sagen har fået CRM-koden 6, ind-
rapporterer udskrivningskredsen den CRM-
kode, den pågældende havde, inden CRM-ko-
den blev ændret til 6, og anfører ændringskode
10. Drejer det sig om en tjenstgørende værne-
pligtig, skal CRM-koden ikke ændres. I begge
de sidstnævnte tilfælde tilbagesendes helbreds-
kort m. v. til vedkommende personelforvalten-
de myndighed forsynet med påtegning om ses-
sionens afgørelse.
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5. Frivillig tjeneste i forsvaret.
a. Generelt.
Når en mand af en antagelseskommission er

fundet egnet til frivillig tjeneste i forsvaret, og
den pågældendes CRM-kode skal ændres i for-
bindelse med antagelsen, rapporteres ændrin-
gen til CPR af den værnepligtsadministrerende
myndighed, der opbevarer STH 2 (når den
værnepligtige har en aktiv CRM-kode), eller
som skal oprette STH 2 (når den værnepligtige
har en af CRM-koderne 3, 4, 7, 8, I eller Y).
I førstnævnte tilfælde anvendes ændringskode
10, og i sidstnævnte tilfælde anvendes ændrings-
kode 20.

b. Udskrivningskredsen og fordelingsmyn-
digheden.

Fra forsvarsministeriet modtager udskriv-
ningskredsen fortegnelser over personer, der
er fundet egnede til frivillig tjeneste, og som
ikke er endeligt sessionsbeh andlede. Fortegnel-
serne vil indeholde oplysning om personnum-
mer, navn og bopæl samt om mødested (CRM i
forsvaret) og mødetidspunkt. På grundlag af
fortegnelserne fremtager udskrivningskredsen
STH 2 for de personer, som registreres ved ud-
skrivningskredsen (CRM = 5 eller 6), og rap-
porterer CRM til CPR efter forsvarsministeri-
ets anvisning (normalt CRM = M) ved anven-
delse af ændringskode 10. De omhandlede per-
soner streges i fortegnelserne, som - vedlagt
eventuelle strafindberetninger - returneres til
forsvarsministeriet, der opretter STH 2 for de
resterende personer. Det bemærkes, at de per-
sonelforvaltende myndigheder som hidtil vil
kunne indhente oplysninger fra udskrivnings-
kredsene om værnepligtsforhold og straffe for
værnepligtige, der ansøger om frivillig tjeneste
i forsvaret, og som ikke er endeligt sessions-
behandlet.

Da den bedømmelse, som finder sted ved en
antagelseskommission under forsvaret, normalt
vil træde i stedet for sessionsbehandling, jfr. §
1, stk. 1 i indenrigsministeriets bekendtgørelse
nr. 282 af 15. juli 1968 om opfyldelse af vær-
nepligten ved frivillig tjeneste i det militære for-
svar, bortset fra hjemmeværnet, bortfalder ses-
sionsmødepligten for værnepligtige, der inden
sessionsdagen af en antagelseskommission er
fundet egnet til frivillig tjeneste i forsvaret.

Registerkort for personer, der er indrappor-
teret af udskrivningskredsene, påføres navnet
på den personelforvaltende myndighed i for-
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svaret med tilføjelse af ordet frivillig, og kor-
tet anbringes i kartoteket »Arkiv. Register«.
Eventuelt sessionsblanketsæt makuleres.

Ovennævnte procedure medfører bl. a., at op-
tagelse i SR ikke finder sted, eller at de pågæl-
dende slettes i SR.

Hvis en værnepligtig, der af en antagelses-
kommission er fundet egnet til frivillig tjeneste
i forsvaret, ikke antages, eller hvis han efter
antagelsen bliver hjemsendt uden at have gen-
nemgået værnepligtens første samlede uddan-
nelse, rapporterer vedkommende værnepligts-
administrerende myndighed, i tilfælde hvor den
pågældende ikke er endeligt sessionsbehandlet,
CRM = 3 eller 4 til CPR med anvendelse af
ændringskoden 09, og den værnepligtige vil
herefter blive optaget i SR sammen med sin år-
gang. Er denne årgang optaget i SR på det på-
gældende tidspunkt, vil han blive optaget i SR
sammen med den førstkommende halvårgang,
og i forbindelse hermed vil optagelsesblanket-
sæt blive fremstillet og tilsendt henholdsvis den
værnepligtige og udskrivningskredsen. Hvis den
pågældende er idømt straf, vil strafindberetnin-
ger blive tilsendt udskrivningskredsen af den
værnepligtsadministrerende myndighed.

6. Død.
Fra CPR modtager udskrivningskredsen med-

delelse på STH 2 om værnepligtige, der er af-
gået ved døden i tiden fra optagelsen i SR, til
endelig sessionsbehandling har fundet sted (for
civile værnepligtiges vedkommende dog indtil
hjemsendelsen fra den første samlede tjeneste),
samt om andre afdøde værnepligtige, som i
øvrigt hører under udskrivningskredsen, jfr.
nedenfor under pkt. 7.

På grundlag af disse meddelelser udtages de
for de afdøde oprettede registerkort, der over-
stemples »Død«, hvorefter tilsvarende over-
stempling foretages på de andre den afdøde
vedrørende kartotekskort, der findes på udskriv-
ningskredsens kontor eller ved sessionen.

Sessionskortet, helbredskortet og registerkor-
tet arkiveres herefter i kartotekerne »Arkiv.
Sessionskort«, »Arkiv. Helbredskort« og »Ar-
kiv. Register«.

Vedrører meddelelsen om dødsfald værne-
pligtige, der efter at være mødt til aftjening af
værnepligten på ny hører under udskrivnings-
kredsen, f. eks. på grund af fornyet sessionsbe-
handling, underrettes den myndighed i forsva-
ret eller civilforsvaret, hvorunder den pågæl-
dende senest har hørt, om dødsfaldet, og den

pågældendes helbredskort m. m. tilbagesendes
til den nævnte myndighed. Vedrører meddelel-
sen en værnepligtig, der er indstillet eller over-
ført til civilt arbejde, og som ikke er hjemsendt
efter at have forrettet den første samlede tje-
neste, underrettes 1. udskrivningskreds om
dødsfaldet.

Udskrivningskredsen drager endelig omsorg
for, at de for den afdøde oprettede sager ved-
rørende udsættelse, fritagelse, bøde m.m. stand-
ses og (dersom de forefindes ved udskrivnings-
kredsen) makuleres.

7. Fornyet sessionsbehandling.
a. Inden det første møde.

Såfremt en udskrevet, men endnu ikke mødt
værnepligtig over for bopælsudskrivningskred-
sen fremsætter begæring om fornyet sessions-
behandling, skal udskrivningskredsen forsøge at
sessionsbehandle den pågældende snarest og så
vidt muligt inden den fastsatte mødedag. Er den
værnepligtige endnu ikke fordelt, bør han ses-
sionsbehandles inden begyndelsen af den pe-
riode, i hvilken han er til rådighed for indkal-
delse.

Den værnepligtiges henvendelse behandles
efter følgende retningslinjer:

Hvis sessionsbehandlingen kan finde sted så
betids, at den værnepligtige vil kunne modtages
til uddannelse i forsvaret (normalt indtil 10
dage efter den fastsatte mødedag), forholdes så-
ledes:

1°. Den værnepligtige underrettes af ud-
skrivningskredsen om sessionstidspunktet, og
om at hans indkaldelsesordre foreløbig er stillet
i bero, indtil den fornyede sessionsbedømmelse
har fundet sted.

2°. Inden den for den værnepligtige i indkal-
delsesordren fastsatte mødedag underrettes for-
delingsmyndigheden af udskrivningskredsen om
sessionstidspunktet (genpart af skrivelsen til den
værnepligtige).

3°. Fordelingsmyndigheden foranlediger her-
efter, at den værnepligtiges helbredspose og
eventuelle »civile« straffeblade snarest tilsen-
des udskrivningskredsen.

4°. CRM-koden ændres ikke, men den cen-
tralregistrerende myndighed i forsvaret vil, i
tiden indtil sessionsbedømmelse har fundet sted,
underrette udskrivningskredsen om ændringer i
den pågældendes persondata, hvorom vedkom-
mende myndighed modtager meddelelse fra
CPR.
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5°. Udskrivningskredsen underretter forde-
lingsmyndigheden om udfaldet af den fornyede
sessionsbedømmelse.

6°. Fordelingsmyndigheden foranlediger, at
ny CRM rapporteres til CPR, såfremt resul-
tatet af sessionsbedømmelsen nødvendiggør det-
te.

Hvis behandling på session, det være sig den
ordentlige session eller en fast session, undtagel-
sesvis ikke kan finde sted så betids, at han ville
kunne modtages til uddannelse i forsvaret, for-
holdes således:

A. Værnepligtige, der er udskrevet til de
militære værn eller korps, bortset fra værneplig-
tige, der er indstillet eller overført til civilt ar-
bejde:

1°. Udskrivningskredsen underretter den
værnepligtige om, at hans indkaldelsesordre er
annulleret.

2°. Inden den for den værnepligtige i ind-
kaldelsesordren fastsatte mødedag underrettes
forsvarsministeriet af udskrivningskredsen om,
at den fornyede sessionsbedømmelse ikke kan
finde sted så betids, at den værnepligtige vil
kunne modtages til uddannelse i forsvaret.

3°. Forsvarsministeriet foranlediger herefter,
at den værnepligtiges helbredskort m.m. snarest
tilsendes udskrivningskredsen, og at ny CRM
(CRM = 6, ændringskode = 10) rapporteres
til CPR.

B. Værnepligtige, der er udskrevet til civil-
forsvarskorpset eller indkaldt til tjeneste i civil-
forsvaret uden for civilforsvarskorpset:

Som oven for under A, idet dog civilfor-
svarsstyrelsen træder i stedet for forsvarsmini-
steriet.

C. Værnepligtige, der er overført til civilt
arbejde:

Eventuel fornøden udsættelse meddeles af
udskrivningskredsen, der samtidig underretter
1. udskrivningskreds herom.

Hvis begæringen om fornyet sessionsbehand-
ling fremsættes over for fordelingsmyndighe-
den, fremsendes begæringen til udskrivnings-
kredsen sammen med helbredskort m. m., og
ny CRM rapporteres straks til CPR af forde-
lingsmyndigheden. I øvrigt forholdes som an-
ført ovenfor.

I udskrivningskredsen anbringes det (de) fra
fordelingsmyndigheden modtagne helbredskort
samt sessionskortet blandt de tilsvarende kort
for de andre værnepligtige, der skal møde på
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den fastsatte mødedag. Når nyt STH 2 mod-
tages fra CPR, anbringes det sammen med re-
gisterkortet i kartoteket »Register«.

Inden sessionsbehandlingen fremstilles af ud-
skrivningskredsen et nyt helbredskort.

På sessionen udfylder den værnepligtige det
nye helbredskort, der lægges uden om det eller
de gamle helbredskort. Længst til højre i navne-
rubrikken på hvert helbredskort anføres, ind-
rammet i en rød cirkel, nummeret på det på-
gældende helbredskort. Nummeret på det (de)
ældre helbredskort udstreges, hvorved angives,
at der forefindes et nyere helbredskort for den
værnepligtige. Såfremt der senere udfærdiges et
nyt helbredskort, overstreges nummeret på det
senest forudgående helbredskort.

Efter den fornyede sessionsbehandling note-
res sessionens afgørelse på det seneste helbreds-
kort. Sessionskortet og alle helbredskort ind-
sendes til udskrivningskredsens kontor. Her på-
føres registerkortet notat om sessionens resul-
tat, og der forholdes med registerkortet og ses-
sionskortet i overensstemmelse med det i af-
snit VI anførte.

Hvis den værnepligtige erklæres »for stedse
uskikket til al tjeneste i forsvaret« (TU: CB
eller TU: ej CB) orienteres han om, at en even-
tuel indkaldelse til forsvaret, civilforsvarskorp-
set eller til civilt arbejde er bortfaldet. Har den
værnepligtige fået vedtegningen TU:CB, ud-
leveres vejledning om eventuel tjeneste i civil-
forsvaret uden for civilforsvarskorpset, og hel-
bredskort m. m. fremsendes til civilforsvarssty-
relsen. Får den værnepligtige vedtegningen TU:
ej CB, arkiveres helbredskort m. m. ved ud-
skrivningskredsen.

Ændrer sessionen den værnepligtiges tjene-
stegrensvedtegning i forbindelse med en æn-
dring af hoved- og/eller gruppevedtegning,
fremsender udskrivningskredsen helbredskortet
til fordelingsmyndigheden, og den værneplig-
tige orienteres om, at han fra fordelingsmyn-
digheden vil modtage indkaldelsesordre med
angivelse af mødested og -tidspunkt, jfr. dog
den i afsnit VI, pkt. 5, b, beskrevne procedure
for værnepligtige, der får vedtegning B:Hv.

Opretholder sessionen den værnepligtiges ved-
tegning, eller ændres hoved- og/eller gruppe-
vedtegningen, uden at tjenestegrensvedtegnin-
gen ændres, returneres helbredskortet til den
oprindelige fordelingsmyndighed, og den vær-
nepligtige orienteres om, at han skal møde i
henhold til den indkaldelsesordre, han evt. har
modtaget inden sessionsbehandlingen. Får den
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værnepligtige vedtegningen »ej I«, orienteres
han om, at en eventuel indkaldelse til infante-
riet vil blive ændret af forsvarsministeriet.

I alle tilfælde skal udskrivningskredsen rap-
portere ændringer i CRM-koden til CPR ved
hjælp af STH 2 på grundlag af den fornyede
sessionsbehandlings udfald.

Erklæres den værnepligtige »for tiden tjenst-
udygtig«, underrettes CPR om den nye sessions-
termin, og den pågældende optages i SR. Hel-
bredskortet anbringes sammen med sessions-
kortet i kartoteket »Udsættelse til session . .
01/02«. Der vil herefter til de sædvanlige tids-
punkter blive tilsendt den va^rnepligtige hæftet
»Før sessionen« og spørgekort og udskrivnings-
kredsen nyt sessionsblanketsæt.

Hvis den udskrivningskreds, den værneplig-
tige hører under på det tidspunkt, hvor han be-
gærer sig fremstillet for en ny session, er en
anden end den udskrivningskreds, i hvilken
han tidligere er blevet udskrevet, må udskriv-
ningskredsen rekvirere registerkort fra den tid-
ligere udskrivningskreds. Hvis den værneplig-
tige henvender sig til den førstnævnte udskriv-
ningskreds, og det ikke kan oplyses, i hvilken
udskrivningskreds han er udskrevet, eller hvil-
ken fordelingsmyndighed han hører under, re-
kvirerer udskrivningskredsen ved hjælp af blan-
ketten »CPR 1«, jfr. afsnit X, fra CPR den
værnepligtiges CRM-kode, hvoraf fordelings-
myndigheden fremgår. Hos denne rekvireres
herefter helbredskort eller -pose, hvoraf kan
ses, i hvilken udskrivningskreds den pågælden-
de er udskrevet.

Fornyet sessionsbehandling af værnepligtige,
der er indstillet eller overført til civilt arbejde,
finder sted efter tilsvarende regler, bortset fra
at helbredskortet - indtil det eventuelt skal
fremsendes til CA-lejren — forbliver i udskriv-
ningskredsen uanset sessionsbehandlingens ud-
fald. 1. udskrivningskreds underrettes i alle til-
fælde om udfaldet.

b. Efter hjemsendelsen.
Behandling m.v. af andragender om fornyet

sessionsbehandling efter hjemsendelse finder
sted efter de for behandling af andragender om
fornyet sessionsbehandling inden det første
møde fastsatte retningslinjer. Opmærksomheden
henledes dog på, at personel, der indkaldes til
fortsat uddannelse eller mønstring, ikke mod-
tages til uddannelse efter den ordinære møde-
dag, at 1. udskrivningskreds ikke underrettes
om sessionsbehandlingens udfald for så vidt

angår værnepligtige, der er overført til civilt
arbejde, at forsvarets personelforvaltende myn-
digheder træder i stedet for forsvarsministeriet,
at helbredsposen — uanset sessionsbehandlingens
udfald - tilsendes vedkommende personelfor-
valtende myndighed til opbevaring bortset fra
tilfælde, hvor det drejer sig om værnepligtige,
der er overført til civilt arbejde, samt hvor
tjenstdygtighedsvedtegningen ændres fra en ud-
skrivning til civilforsvarskorpset til TU: CB,
TU: CB: ej kas. eller TU: ej CB, i hvilke til-
fælde helbredsposen arkiveres ved udskrivnings-
kredsen. Det er herved forudsat, at en session
ikke ændrer tjenestegrensvedtegningen for en
hjemsendt værnepligtig fra de militære værn
eller korps til civilforsvarskorpset eller til ved-
tegningen TU:CB, eller fra civilforsvarskorpset
til de militære værn eller korps.

Når en hjemsendt værnepligtig har ansøgt
om fornyet sessionsbehandling, skal den pågæl-
dendes CRM-kode som hovedregel ændres til
6. For så vidt angår værnepligtige, der er over-
ført til hjemmeværnet, se dog neden for under
d. Hvis den værnepligtige har en aktiv CRM-
kode, foretages indrapportering af ny CRM-
kode af den centralregistrerende myndighed,
hvorunder den pågældende hører. Indrapporte-
ring finder sted samtidig med fremsendelse af
helbredskort m. m. til udskrivningskredsen.
Hvis den pågældende har en inaktiv CRM-
kode, foretages en eventuel indrapportering af
udskrivningskredsen ved indsendelse af blankt
STH 2 med ændringskode 20. I tilfælde, hvor
den værnepligtige er indkaldt til mønstring eller
til fortsat uddannelse, samt i tilfælde af sikrings-
styrkens formering vil indrapportering af even-
tuel ny CRM-kode først finde sted, når den
centralregistrerende myndighed er underrettet
om sessionens afgørelse. Udskrivningskredsen
vil i sådanne tilfælde samtidig med modtagel-
sen af helbredskort blive underrettet om, at
CRM-koden ikke ændres. Den central-registre-
rende myndighed vil i disse tilfælde holde ud-
skrivningskredsen underrettet om ændringer i
den værnepligtiges persondata, indtil afgørelsen
foreligger.

Efter sessionsbehandlingen sker en eventuel
ændring af CRM-koden efter de sædvanlige
regler, uanset hvor helbredskortet arkiveres.

c. Ansøgning om overførelse til civilt arbejde
eller sanitetstropperne.

I tilfælde, hvor en værnepligtig efter at være
udskrevet ansøger om at blive overført til civilt
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arbejde eller sanitetstropperne, forholdes som
angivet ovenfor under punkterne a og b, dog
således, at orientering af vedkommende perso-
nelforvaltende myndighed om det endelige re-
sultat af behandlingen af et andragende fra en
hjemsendt/midlertidig hjemsendt værnepligtig
finder sted uden tilbagesendelse af helbredskort.
Overføres den værnepligtige ikke, returneres
helbredskortet til den personelforvaltende myn-
dighed.

cl. Værnepligtige, der hører under hjemmevær-
net (CRM-kode I).

Begærer en værnepligtig, der hører under
hjemmeværnet, fornyet sessionsfremstilling, for-
holdes som angivet ovenfor under a og b, bort-
set fra at CRM-koden ikke ændres, før endelig
sessionsbehandling har fundet sted, og i så fald
kun såfremt sessionsbehandlingen medfører, at
den pågældende ikke længere hører under
hjemmeværnet. Erklæres den pågældende for
tiden tjenstudygtig, skal CRM-koden dog æn-
dres til 6. Skal CRM-koden ændres, udfylder
udskrivningskredsen et STH 2, hvori anføres
ændringskode 20.

8. Behandling ved bedømmelseskommissioner.
1°. Den værnepligtige er erklæret for tiden

tjenstudygtig: Den personelforvaltende myndig-
hed underretter udskrivningskredsen herom, og
fremsender samtidig helbredskort, helbredspose
og eventuelle straffemeddelelser. Det modtagne
nedsættes i kartoteket »Udsættelse til session . .
01/02.«

Ny CRM (= 6) indrapporteres til CPR af
den personelforvaltende myndighed. Udskriv-
ningskredsen rekvirerer den pågældende opta-
get i SR samt indberetter sessionstermin.

2°. Den værnepligtige er erklæret for stedse
tjenstudygtig (TU): Underretning herom, samt
om årsagen til, at den pågældende er erklæret
for tjenstudygtig, sendes til bopælsudskrivnings-
kredsen til orientering for denne.

3°. I de øvrige tilfælde vil udskrivningskred-
sene ikke blive underrettet om bedømmelses-
kommissionernes afgørelser.

9. Ændret statsborgerforhold.
Oplysning om ændring af en i udskrivnings-

kredsen registreret værnepligtigs statsborgerfor-
hold noteres på den pågældendes registerkort.

Medfører den stedfundne ændring af stats-
borgerforholdet, at den værnepligtige ikke læn-
gere er dansk værnepligt undergivet, forholdes i
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øvrigt med hensyn til noteringer på og anbrin-
gelse af kartotekskort og meddelelse til CPR
som anført foran vedrørende slettelse af værne-
pligtige, der er erklæret tjenstudygtige. I disse
tilfælde anvendes ændringskode 07.

Drejer det sig om en værnepligtig, der er
indstillet eller overført til civilt arbejde, og som
ikke er hjemsendt efter at have forrettet den
første samlede tjeneste, underrettes 1. udskriv-
ningskreds.

10. Navneændring.
På grundlag af indberetning fra CPR om en

værnepligtigs navneændring rettes navnet på de
for ham udfærdigede kort, der befinder sig på
udskrivningskredsens kontor eller ved sessionen,
og det hidtidige STH 2 makuleres.

Drejer det sig om en værnepligtig, der er ind-
stillet eller overført til civilt arbejde, og som
ikke er hjemsendt efter at have forrettet den
første samlede tjeneste, underrettes 1. udskriv-
ningskreds.

11. Færinger og Grønlændere.
Færinger og grønlændere, der har fast bopæl

på Færøerne eller i Grønland, men som på
grund af uddannelse m. m. midlertidigt ophol-
der sig i herværende del af landet, skal i CPR
have CRM-koden 6. Hvis en værnepligtig, når
det konstateres, at han hører til nævnte kate-
gori af færinger og grønlændere, er optaget i
SR, skal han slettes heraf. CPR underrettes ved
indsendelse af STH 2. Så længe den pågælden-
de er bosiddende i herværende del af landet, vil
udskrivningskredsen modtage meddelelse fra
CPR om ændringer i den pågældendes person-
data. Hans registerkort forbliver i kartoteket
»Register«, og helbredskort og sessionskort an-
bringes sammen i et særligt kartotek mærket
»Færinger og grønlændere«.

Nogen tid (f. eks. 2 år) efter at den pågæl-
dende har forladt denne del af landet, overflyt-
tes registerkortet til arkivet, medens helbreds-
kortet og sessionskortet makuleres.

VIII. Flytninger.

På grundlag af indberetninger fra folkeregi-
strene underretter CPR udskrivningskredsene
om adresseændringer for værnepigtige, der har
CRM-kode 5 eller 6. Underretningen sker ved
tilsendelse af STH 2, hvorpå er anført en af
ændringskoderne 01 (indlandet), 11 (til udlan-
det) eller 21 (fra udlandet) samt den nye adres-
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se. STH 2 sendes altid til den udskrivnings-
kreds, hvori den pågældende havde bopæl inden
flytningen, for så vidt angår tilflytning fra ud-
landet dog den udskrivningskreds, hvori han
havde bopæl inden fraflytning til udlandet.

Ved førstegangsændringer overstreges den
gamle adresse på samtlige de i udskrivnings-
kredsen beroende kartotekskort. Ved udsendel-
se af sessionstilsigelseskort overføres den nye
adresse hertil samt til helbredskortet.

Den videre behandling afhænger af, om den
værnepligtige er flyttet inden for samme ud-
skrivningskreds eller til en anden udskrivnings-
kreds:

1. Flytning inden for samme udskrivnings-
kreds.

a) Inden sessionens afholdelse.
Efter at udskrivningskredsen har overstreget

adressen på de i udskrivningskredsen beroende
kartotekskort, anbringes sessionskortet, hel-
bredskortet og eventuelt sessionstilsigelseskortet
i vedkommende kartoteker, medens registerkor-
tet sættes tilbage på sin plads i kartoteket »Re-
gister« sammen med det nye stamhulkort. Det
hidtidige STH 2 makuleres.

b) I tiden, medens sessionen afholdes.
Er helbredskortet og sessionskortet afgivet til

sessionen, anbringes efter eventuel overstreg-
ning af den gamle adresse på registerkortet en
kontrolfane på dette kort, og stamhulkortet vi-
deresendes til sessionen, der foretager de nød-
vendige rettelser og overstregninger på helbreds-
kort og sessionskort og om fornødent ompla-
cerer dem inden for lægderne. Dersom mand-
skabet fra det tilflyttede lægd allerede er blevet
sessionsbehandlet, medens der endnu ikke har
været afholdt session i det fraflyttede lægd, ned-
sættes kortene af hensyn til bestemmelsen i
værnepligtslovens § 13, stk. 2, atter under det
fraflyttede lægd, hvor den værnepligtige i så
fald principielt har pligt til at møde på session.
Derefter tilbagesendes STH 2 til udskrivnings-
kredsens kontor, der anbringer kortet på sin
plads i kartoteket »Register«, fjerner kontrol-
fanen fra registerkortet og makulerer det hid-
tidige STH 2.

2. Flytning til en anden udskrivningskreds.
a) Fraflyttet udskrivningskreds.
På grundlag af flyttemeddelelsen for en uden-

kreds flyttet værnepligtig sendes de ved den
fraflyttede udskrivningskreds beroende karto-
tekskort, efter at den hidtidige adresse på kor-

tene er overstreget, sammen med det nye STH
2 til den tilflyttede udskrivningskreds. Det hid-
tidige STH 2 påføres oplysning om tilflyttet
udskrivningskreds samt datoen for afsendelsen
af kartotekskortene til denne kreds, hvorefter
det på ny nedsættes i registerkartoteket. Drejer
det sig om en værnepligtig, der indstillet eller
overført til civilt arbejde, og som ikke er hjem-
sendt efter at have forrettet den første samlede
tjeneste, underrettes 1. udskrivningskreds.

b) Tilflyttet udskrivningskreds.
Den tilflyttede udskrivningskreds nedsætter

registerkortet og STH 2 i kartoteket »Register«.
De øvrige modtagne kartotekskort nedsættes i
overensstemmelse med registerkortets oplysnin-
ger i de kartoteker, hvori de efter de herom giv-
ne regler skal være anbragt.

Såfremt flytningen finder sted, medens der
1 den tilflyttede udskrivningskreds afholdes ses-
sion, for hvilken den flyttede værnepligtige skal
møde, sender den tilflyttede udskrivningskreds
dog sessionskort og helbredskort til sessionen
samt nyt sessionstilsigelseskort til den værne-
pligtige.

3. Tilflyttet fra udlandet eller genfundet.
Den værnepligtige får i CPR den CRM-kode

han havde, da han flyttede til udlandet eller
forsvandt. Hørte den pågældende på dette tids-
punkt under en udskrivningskreds, underrettes
denne om tilflytningen m.m. ved tilsendelse af
STH 2 med ændringskoden 21. Hvis den vær-
nepligtige ved tilflytningen har taget bopæl i
en anden udskrivningskreds end den, hvori han
havde bopæl inden fraflytningen, sendes STH
2 til den sidstnævnte udskrivningskreds, der
herefter på grundlag af oplysningerne i rubrik-
ken »Fraf.-Tilf. UK« videresender STH 2 samt
de ved kredsen eventuelt beroende øvrige kar-
totekskort til den førstnævnte udskrivnings-
kreds. Hvis den værnepligtige ved fraflytnin-
gen var optaget i SR, vil han påny blive op-
taget heri.

Hvis den pågældende ikke tidligere har haft
bopæl her i landet, vil der ikke tilgå udskriv-
ningskredsene underretning om hans tilflytning,
men den pågældende vil blive optaget i SR,
når og hvis han opfylder aldersbetingelserne
herfor.

IX. Slettelse på grund af alder.

Hvert år i januar måned vil CRM-koden for
værnepligtige, der i CPR har en af CRM-ko-
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derne 7, 8, I eller Y, og som i det foregående
kalenderår er fyldt 50 år, automatisk blive æn-
dret til 9. Der vil ikke tilgå de myndigheder,
hvorunder de pågældende værnepligtige på ved-
kommende tidspunkt hører, underretning om
ændringen.

X. Forespørgsler til CPR om CRM og/eller
personnummer.

I tilfælde, hvor udskrivningskredsen ønsker
oplysning om en værnepligtigs CRM-kode og/
eller personnummer, udfylder og indsender ud-
skrivningskredsen til 1. udskrivningskreds en
forespørgselsblanket, der kan rekvireres i Sta-
tens Trykningskontor under blanketnummer
»CPR1«. Udskrivningskredsen modtager her-
efter CPR-kort, hvoraf såvel personnummer
som CRM-koden fremgår. I tilfælde hvor per-
sonnummeret ikke er kendt, vil den pågælden-
de blive søgt identificeret i CPR på grundlag af
oplysningerne i forespørgselsblanketten om fød-
selsdag, køn og de 3 første bogstaver i slægts-
navnet. Kan den pågældende på dette grundlag
ikke umiddelbart identificeres, vil udskrivnings-
kredsen modtage CPR-kort på alle de personer,
oplysningerne passer på, og må på grundlag
heraf identificere vedkommende. Når der ikke
i CPR er registreret personer, på hvem oplys-
ningerne passer, modtager udskrivningskredsen
et CPR-kort, der er påtegnet: »Forgæves efter-
søgt«.

Opmærksomheden henledes på, at koden B i
rubrikken »ADR.BESK (04)« på CPR-kortet
betyder, at den pågældendes adresse er beskyt-
tet i folkeregistret og derfor under ingen om-
stændigheder må komme uvedkommende i
hænde.

Der henvises i øvrigt til pkt. 8 i indenrigs-
ministeriets cirkulære nr. 105 af 30. april 1968,
der er optaget som bilag 3 til dette cirkulære.
CPR-kortet er optaget som bilag 4.

XI. Fejl i CPR.

Hvis det fra CPR modtagne materiale tyder
på, at der foreligger fejl i CPR's oplysninger,
f. eks. således at samme person er tildelt flere
personnumre (dobbeltnummer), at en kvinde
har fået tildelt et personnummer med et ulige
endetal, at oplysningerne om fødselsdato (per-
sonnummerets første 6 cifre) er ukorrekte, eller
at oplysningerne om navn og/eller bopæl er
utilstrækkelige, rettes henvendelse til folkeregi-
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steret i vedkommendes bopælskommune med
anmodning om, at folkeregisteret undersøger
forholdet og om fornødent foranlediger fejlen
berigtiget i CPR på sædvanlig måde.

Modtager udskrivningskredsen STH 2 ved-
rørende en kvinde med et korrekt endetal i per-
sonnummeret (lige tal), tilstilles hulkortet Hær-
kommandoens Personelhulkortkontor, Rigens-
gade 11, 1316 København K., idet der er al
sandsynlighed for, at vedkommende som med-
lem af Danmarks Lottekorps henhører under
hæren.

XII. Ikrafttræden.

De i dette cirkulære anførte bestemmelser
træder i kraft den 1. januar 1969 med de mo-
difikationer, der følger af indenrigsministeriets
cirkulæreskrivelse af dags dato om etablerin-
gen af et samarbejde mellem det centrale per-
sonregister og udskrivningsvæsenet, indeholden-
de overgangsregler for det nye administrations-
system.

Samtidig ophæves følgende bestemmelser:
Afsnittene A. III, A. IX og A. XI, 4. stk. i

indenrigs- og boligministeriets cirkulære nr. 7
af 15. januar 1955 om værnepligt.

Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af
14. august 1956 til vejledning om visse ændrin-
ger i lægdsrulleføringen.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 137 af
14. august 1956 om tildeling af fast lægdsrulle-
nummer til alle i lægdsrullen optagne værne-
pligtige m. m.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 138 af
14. august 1956 om tildeling af fast lægdsrulle-
nummer til alle i lægdsrullen optagne værne-
pligtige m. m.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 211 af
14. december 1956 angående meddelelse til ud-
skrivningsvæsenet om værnepligtiges flytninger
m. m.

Indenrigsministeriets cirkulærer nr. 41-44
af 28. februar 1957 om et nyt lægdsrullesystem.

Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse nr.
46 af 28. februar 1957 (vejledning for lægds-
bestyrere om det nye administrationssystem in-
den for udskrivningsvæsenet).

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 102 af
16. maj 1957 om folkeregistrenes afgivelse af
lægdsrulleoplysninger på anden måde end ved
hulkort.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 103 af

53



Bilag 3, side 20

16. maj 1957 om folkeregistrenes afgivelse af
lægdsrulleoplysninger ved hulkort.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 119 af
24. juni 1957 om folkeregistrenes afgivelse af
lægdsrulleoplysninger.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 120 af
24. juni 1957 om lægdsbestyrernes samarbejde
med folkeregisterførerne.

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 110 af
16. juli 1958 om folkeregistrenes pligt til at ind-
berette fra udlandet tilflyttede værnepligtiges
tilstedekomst til udskrivningsvaisenet.

Indenrigsministeriets cirkulære af 12. august
1960 om slettelse af lægdsrullen på grund af
alder.

Endvidere foretages følgende ændringer:
Indenrigs- og boligministeriets cirkulære nr.

7 af 15. januar 1955 om værnepligt, afsnit A.
VIII, næstsidste stk., sidste pkt., affattes så-
ledes:

»Meddeles beviset ved af stempling i den
værnepligtiges sessionstilsigelseskort, må her-
til alene benyttes et stempel med ordlyden:
»Værnepligten bortfaldet den .. .«.«

Indenrigs- og boligministeriets cirkulære nr.
12 af 8. februar 1955, afsnit II, stk. 3, affattes
således:

»Forelæggelsen for sessionen skal dog udsky-
des, indtil afsoningen af den idømte straf er på-
begyndt, og der derefter er hengået et sådant
tidsrum, at der efter fængselsmyndighedernes
skøn på grundlag af de om den pågældendes
karakteregenskaber m.v. under afsoningen
gjorte iagttagelser vil kunne afgives en fyldest-
gørende erklæring til brug for afgørelsen. Med
henblik herpå må udskrivningskredsen - straks
efter modtagelsen af strafindberetningen - gen-
nem politimesteren underrette vedkommende
fængselsmyndighed om, at erklæring til sin tid
ønskes af hensyn til den dømtes værnepligts-
forhold. I tilfælde, hvor en tjenstgørende værne-
pligtig ikke hjemsendes, uanset at han idøm-
mes en af de i § 3, stk. 1, omhandlede fæng-
selsstraffe, skal forelæggelse for sessionen dog
finde sted snarest muligt efter modtagelsen af
straf indberetningen.«

Ved anvendelsen af bestemmelserne i øvrigt
i nævnte cirkulære nr. 7 af 15. januar 1955 om
værnepligt og eventuelle andre administrative
bestemmelser om værnepligt og udskrivnings-
væsen bør man være opmærksom på de ændrin-
ger, der følger af bortfaldet af begrebet »lægds-
rulle«.
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Underbilag 1 til bilag 3

Rubrikkerne a-p er udfyldt maskinelt af
CPR i de STH 2, udskrivningskredsene mod-
tager herfra.

I rubrik a anføres nummeret på den uge i
året, hvor stamhulkortet er udfærdiget, hvis
CRM-koden er et tal eller C, Z, Æ, 0 eller Å,
og kortarten ved de øvrige CRM-koder (sidst-
nævnte har kun betydning for forsvaret).

I rubrik b anføres personnummeret med bin-
destreg efter 6. ciffer.

I rubrik c anføres bopælskommunens løbe-
nummer, hvis CRM-koden er et tal eller C, Z,
Æ, 0 eller Å, og den militære grad ved de øv-
rige CRM-koder (de sidstnævnte har kun betyd-
ning for forsvaret).

I rubrik d anføres navnet med efternavnet
først.

I rubrik e anføres udskrivningskredsens num-
mer. I tilfælde, hvor STH 2 indeholder meddel-
else om en flytning fra en udskrivningskreds til
en anden, vil begge udskrivningskredses numre
være anført med den hidtidige udskrivnings-
kreds' nummer først. I alle andre tilfælde vil
udskrivningskredsens nummer være anført 2
gange.

I rubrik f anføres sessionsterminen 7001,
7002 o.s.v.), hvis den pågældende endnu ikke
er sessionsbehandlet. CPR vil automatisk her
anføre den sessionstermin, der er den normale
for vedkommende værnepligtige, og denne ses-
sionstermin vil blive anført i nye STH 2, indtil

ny sessionstermin eller udfaldet af endelig ses-
sionsbehandling indrapporteres.

Hvis CRM-koden er et bogstav, anføres rao-
biliseringsenheden i forsvaret.

I rubrik g anføres amtskoden, hvis CRM-
koden er et tal eller C, Z, Æ, 0 eller Å, og
mødebefalingstypen ved de øvrige CRM-koder
(sidstnævnte har kun betydning for forsvaret).

I rubrik h anføres den CRM-kode, den på-
gældende er registreret med i CPR, jfr. cirku-
lære om registrering af værnepligtige afsnit VI,
pkt. 2.

I rubrikkerne i-o anføres den værnepligtige«
ardresse. I tilfælde af flytning vil den nye
adresse være anført.

I rubrik p anføres den ændringskode, der an-
giver, hvori ændringen i forhold til det sidst
udfærdigede STH 2 består, jfr. cirkulære om
registrering af værnepligtige, afsnit VI, pkt. 2.
Med hensyn til flere samtidige ændringer hen-
vises særligt til note 3), side 5 i nævnte cirku-
lære. Med hensyn til ændringer i personnum-
meret henvises til note 1) sammesteds.

Rubrikkerne q—y anvendes af de værnepligts-
administrerende myndigheder ved indrappor-
tering til CPR af ændringer i værnepligtsfor-
hold.

I tilfælde, hvor udskrivningskredsen skal ind-
rapportere sådanne ændringer for en værneplig-
tig, for hvem udskrivningskredsen er i besid-
delse af et af CPR udfærdiget STH 2, anven-
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des dette til indrapporteringen, idet de nævnte
rubrikker udfyldes således:

I rubrik q anfører udskrivningskredsen den
CRM-kode, den pågældende ønskes registreret
med i CPR. I tilfælde, hvor ændringen vedrører
sessionsterminen, skal denne rubrik kun udfyl-
des, hvis CRM-koden samtidig skal ændres. I
dette tilfælde anføres her CRM-kode 5.

I rubrik r anfører udskrivningskredsen den
ændringskode, der angiver, hvori ændringen be-
står.

Rubrik s må ikke anvendes af udskrivnings-
kredsene.

Rubrik t må kun anvendes af udskrivnings-
kredsene i tilfælde af ændring af sessionster-
minen. I rubrikken anfører udskrivningskred-
sen den nye sessionstermin således: Sessionen i
1. halvår af 1970: 7001, i 2. halvår af 1970:
7002 o.s.v.

Rubrikkerne u, v, x og y må ikke anvendes
af udskrivningskredsene. Om rubrikkerne x og
y se dog nedenfor.

I tilfælde, hvor udskrivningskredsene skal
foretage en indrapportering til CPR uden at
være i besiddelse af et af CPR udfærdiget STH
2, må udskrivningskredsen anvende et blankt
STH 2, hvoraf eksemplarer vil kunne rekvire-

res i I/S Datacentralen, Ved Stadsgraven 15,
2300 Kbr. S. De nævnte rubrikker udfyldes
således:

I rubrik q anfører udskrivningskredsen den
CRM-kode, den pågældende ønskes registreret
med i CPR. I tilfælde, hvor den pågældende
ønskes optaget i SR anføres CRM-koden 5
kombineret med en sessionstermin, jfr. neden-
for.

I rubrik r anføres ændringskoden 20.
Rubrik s udfyldes ikke.
Rubrik t udfyldes kun, hvis den pågældende

ønskes optaget i SR. I så fald anføres den ses-
sionstermin, han ønskes registreret med i SR.

Rubrikkerne u og v udfyldes ikke.
I rubrik x anføres: »3-12« (henviser til ko-

lonnenumrene i hulkortet).
I rubrik y anføres personnummeret uden

bindestreg. Personnummeret skal anføres på
STH 2. I tilfælde, hvor personnummeret ikke
er kendt, må dette derfor først rekvireres ved
hjælp af forespørgselsblanketten »CPR 1«.

Udskrivningskredsene må ikke udfylde ru-
brikkerne a-p i STH 2, der indsendes til CPR.

Rubrikkerne nederst på stamhulkortet an-
giver kortets hullekolonner, og har ingen be-
tydning for udskrivningskredsene.
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Underlagbilag 2 til bilag 3

Til
Sømandsskattekontoret
Borgergade 16
1300 København K.

Man udbeder sig herved oplysning om sidst kendte på- eller afmønstring for:

født den /

personnummer:

evt. lægdsrullenummer:

... .udskrivningskreds, den / 19

(Underskrift)

Til
. . . . udskrivningskreds,

(Udfyldes af udskrivningskredsen)

UBORATORJUlv

Ukendt i nærværende register. . . . f ^^.-f^ v ED .

Den pågældende er senest registreret således:

påmønstringsdato: / 19 . afmønstringsdato: / 19

fartområde:

skibsnavn:

rederi:

adresse i land:

Sømandsskattekontoret, den / 19 .

(Underskrift)
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Underbilag 3 til bilag 3

Indenrigsministeriets cirkulære nr. 105 af 30. april 1968
om folkeregistrenes medvirken ved driften af det centrale

personregister (CPR).
(Til samtlige kommunalbestyrelser).

8. I tilfælde, hvor kommunen ikke er i be-
siddelse af personnummeret på en i folkere-
gistret optagen person (enten fordi personen
ikke kan opgive sit tidligere tildelte nummer,
jfr. punkt 6 foran, eller fordi pågældendes
CPR-kort er bortkommet, jfr. afsnit B.4.3 i
slutningen og afsnit C.2, sidste afsnit, i CPR-
instruksen), kan folkeregistret søge personnum-
meret oplyst ved til sekretariatet for personre-
gistrering at indsende en »CPR-FORESPØRG-
SEL« i udfyldt stand.

Blanketten er optaget som bilag til nærvæ-
rende cirkulære og kan rekvireres i statens tryk-
ningskontor.

Idet bemærkes, at vejledning for udfyldning
af blanketten er påtrykt denne, skal her særlig
fremhæves, at folkeregistret skal udfylde blan-
ketten i så stor udstrækning som muligt, idet
dog de særligt indrammede rubrikker øverst på
blanketten kun skal udfyldes med oplysninger
om fødselsdag og køn; de øvrige indrammede
felter er forbeholdt sekretariatet for personre-
gistrering.

Da blanketten med sekretariatets besvarelse
af forespørgslen vil blive tilbagesendt folkere-
gistret i rudekuvert, skal navnet på det fore-
spørgende folkeregister være anført med den
fuldstændige postadresse.

Som det ses af blanketten, vil det enten blive
meddelt, at den pågældende ikke har kunnet
findes i CPR, eller der vil medfølge en eller
flere udskrifter fra CPR. Udskrifterne vil ske
på CPR-kort, idet dog rapporteringsdel ikke
medfølger.

Det bemærkes, at værdien af eftersøgningen
i CPR helt afhænger af, om de anførte oplys-
ninger om fødselsdag, køn og slægtsnavn sva-
rer til de i CPR værende tilsvarende oplysnin-
ger. Da det tillægges meget stor betydning, at
brugen af personnumrene er korrekt, må folke-
registret - dersom det er i tvivl om, hvorvidt
den (eller de) udskrifter, som eventuelt tilbage-
sendes som svar på forespørgselen, vedrører
den efterspurgte person - eventuelt indsende
en fornyet »CPR-FORESPØRGSEL« f. eks.
med en mulig afvigende stavemåde for slægts-
navnets første bogstaver eller med en mulig
anden fødselsdag.

Blanketten CPR-FORESPØRGSEL kan fo-
reløbig kun anvendes af folkeregistrene i de
her nævnte tilfælde, men der vil senere ved et
selvstændigt cirkulære blive åbnet mulighed for
en videregående anvendelse af blanketten.

58



59



Underbilag 4 til bilag 3

60



Bilag 4
Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 27. november 1968, som
ændret ved indenrigsministeriets cirkulæreskrivelser af 23. december
1968 og 15. september 1969.

Cirkulæreskrivelse om etableringen af et samarbejde mellem det
centrale personregister og udskrivningsvæsenet, indeholdende

overgangsregler for det nye administrationssystem

(Til samtlige udskrivningschefer).

INDHOLDSFORTEGNELSE
Sid

1. Optagelse i lægdsrullen 1
2. Orientering om værnepligtsforhold 2
3. Registrering af værnepligtige 2
4. Lægdsrullenummer — personnummer 2
5. Forberedelse af samarbejdet 3

a. Enkeltforanstaltning 7 4
b. Julifordelingen 1968 4
c. Sessionen i 2. halvår af 1968 4
d. Enkeltforanstaltning 13 5
e. - 14 5
f. - 15 6

6. Strafindberetninger 8
7. Tillægsvedtegning »L« 8
8. Slettelse på grund af alder 9
9. Udsættelse med sessionsmøde m. m 9

Ved cirkulære af dags dato om registrering nødvendigt at fastsætte nærmere overgangsreg-
af værnepligtige er der i medfør af § 10 i lov ler for etableringen af samarbejdet,
om værnepligt som ændret ved lov nr. 222 af
31. maj 1968 fastsat nærmere bestemmelser om
de værnepligtiges registrering efter etableringen 1- Optagelse i lægdsrullen.
af et samarbejde mellem det centrale personre- Registrering af de værnepligtige ved optagel-
gister (CPR) og udskrivningsvæsenet. se i lægdsrullen ophører. De sidste værneplig-

De omhandlede bestemmelser træder i kraft tige, der er optaget i lægdsrullen, er fødselsår-
den 1. januar 1969, fra hvilket tidspunkt CPR gang 1950, der blev optaget pr. 1. juli 1967,
overtager de folkeregistrene påhvilende forplig- jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 65
teiser over for de værnepligtsadministrerende af 14. marts 1967. Fødselsårgang 1951, der ef-
myndigheder med hensyn til registrering af vær. ter den hidtil fulgte praksis skulle have været
nepligtige og meddelelse om ændringer i de optaget i lægdsrullen i sommeren 1968, samt
værnepligtiges persondata. senere fødselsårgange vil ikke blive registreret

Bestemmelserne om de værnepligtiges regi- ved optagelse i lægdsrullen.
strering kan ikke straks i fuldt omfang anven- Den hidtil stedfundne individuelle optagelse
des på samtlige ved udskrivningskredsene regi- i lægdsrullen fortsætter dog indtil den 1. januar
strerede værnepligtige, og det har derfor været 1969.
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2. Orientering om værnepligtsforhold.
Den i afsnit I i cirkulære om registrering

af værnepligtige omhandlede orientering ud-
sendes kun til værnepligtige, der ikke efter de
hidtidige regler er optaget i lægdsrullen, d.v.s.
til fødselsårgang 1951 og senere årgange.

Orienteringen påtænkes indtil videre ud-
sendt hvert år i februar måned til alle mænd,
der fylder 17 år i det pågældende kalenderår.
Orienteringen til fødselsårgang 1951 vil dog
først blive udsendt den 1. februar 1969 sam-
men med orienteringen til fødselsårgang 1952.

3. Registrering af værnepligtige.
Optagelse i det i cirkulære om registrering

af værnepligtige afsnit II omhandlede sessions-
register (SR) af en halv årgang værnepligtige og
fremstilling af optagelsesblanketsæt og sessions-
blanketsæt vil første gang finde sted med hen-
blik på sessionen i første halvår af 1970.

Fremstillingen af optagelsesblanketsæt påreg-
nes at ske omkring den 1. oktober 1969 og
fremstillingen af sessionsblanketsæt omkring
den 1. januar 1970. Ved de følgende sessioner
vil fremstillingen af de nævnte blanketsæt finde
sted på tidspunkter, der fastsættes af indenrigs-
ministeriet, dog senest henholdsvis 1. maj og 1.
juli for så vidt angår efterårssessionerne, og 1.
oktober og 1. januar for så vidt angår forårs-
sessionerne. Ved fremstillingen af optagelses-
blanketsæt medtages - foruden den normale
fødselsårgang - værnepligtige, der senest den
første mandag i den foregående måned (hen-
holdsvis april og september) af udskrivnings-
kredsen er rekvireret optaget forlods i SR. Ved
fremstillingen af sessionsblanketsæt medtages -
foruden den normale fødselsårgang - værne-
pligtige, for hvem vedkommende sessionstermin
senest den første mandag i den foregående må-
ned (henholdsvis juni og december) af udskriv-
ningskredsen er indberettet til CPR.

Optagelsen i SR sker ved af CPR at udtræk-
ke samtlige ikke tidligere værnepligtsregistre-
rede mænd, som har opnået den fornødne al-
der, men som endnu ikke er fyldt 40 år. Da
omsorteringen af udskrivningskredsenes karto-
tekskort og indrapportering af CRM fra ud-
skrivningskredsene til CPR kun omfatter vær-
nepligtige, født i årene 1940-50 (inkl.), jfr. en-
keltforanstaltningerne 7, 13, 14 og 15 i den ne-
denfor anførte tidsplan, vil værnepligtige, der er
født før den 1. januar 1940, dog ikke blive op-
taget i SR.

Værnepligtige, der har bosat sig i udlandet
inden CPR's oprettelse, vil - såfremt de er født
den 1. januar 1940 eller senere - ved tilbage-
komst her til landet blive optaget i SR, uanset
at de måske tidligere er sessionsbehandlede. De
pågældende vil få tilsendt hæftet »Før sessio-
nen« og spørgekortet og må derfor, hvis de
tidligere er sessionsbehandlede, antages at ville
henvende sig til udskrivningskredsen, der må
søge forholdet undersøgt, eventuelt ved hen-
vendelse til andre værnepligtsadministrerende
myndigheder, herunder de personelforvaltende
myndigheder og de øvrige udskrivningskredse.
Når den pågældendes værnepligtsstatus er klar-
lagt, foretages indberetning til CPR af korrekt
CRM, og en eventuel anden myndighed, hvor-
under den pågældende nu måtte henhøre, un-
derrettes.

Samtidig med optagelsen i SR af en halv-
årgang værnepligtige udsendes til disse værne-
pligtige, samt til værnepligtige, der allerede tid-
ligere er optaget i SR, men som er mødeplig-
tige på den førstkommende session, hæftet »Før
sessionen« og spørgekortet, jfr. cirkulære om
registrering af værnepligtige, afsnit III.

Hæftet »Før sessionen« vil med virkning fra
sessionen i 1. halvår af 1970 blive udformet
således, at det erstatter såvel det tidligere hæfte
»Før sessionen« som hæftet »Efter sessionen«.
Dette sidste vil derfor ikke blive fremstillet fra
og med sessionen i 1. halvår af 1970.

Værnepligtige, som skal møde på nævnte ses-
sion eller på senere sessioner, og som ikke har
fået tilsendt et eksemplar af den udgave af det
nye hæfte »Før sessionen«, der er udarbejdet
med henblik på den session, hvor han fremstil-
les, skal ved udskrivningskredsens foranstalt-
ning have tilsendt hæftet sammen med sessions-
tilsigelseskortet, eller - såfremt dette ikke har
kunnet ske — senest have udleveret hæftet ved
sionsmødet. Dette vil f. eks. være tilfældet
for alle værnepligtige, der før 1. januar 1969 er
optaget i lægdsrullen, og som ikke senere -
f. eks. i forbindelse med en udsættelse med ses-
sionsmødet — er optaget i SR, samt for værne-
pligtige, som sessionsbehandles uden forudgå-
ende optagelse i SR (se f. eks. cirkulære om re-
gistrering af værnepligtige, afsnit VII, pkt. 1
og 7).

4. Lægdsrullenummer-personnummer.
Lægdsrullenumrene skal erstattes af person-

numre.
Værnepligtige, der ikke er optaget i lægds-
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rullen efter de hidtil gældende regler herom,
får ikke tildelt lægdsrullenumre. Dette betyder,
at kartotekskortene for fødselsårgang 1951 og
senere årgange samt for værnepligtige, der in-
dividuelt optages i SR efter den 1. januar 1969,
forsynes med personnumre i stedet for lægds-
rullenumre. Endvidere vil fødselsåret blive an-
ført særskilt i en dertil indrettet rubrik foran
personnummeret. Kortene anbringes i udskriv-
ningskredsenes kartoteker i personnummeror-
den.

Fra det tidspunkt, hvor CPR overtager folke-
registrenes forpligtelser over for udskrivnings-
væsenet med hensyn til løbende advisering af
bopælsændringer m. m., vil rapportering mel-
lem CPR og de værnepligtsadministrerende
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myndigheder kun kunne ske ved anvendelse af
personnummeret.

5. Forberedelse af samarbejdet.
Omsortering og indrapportering til CPR af

vcernepligtsstatus (CRM).

Som forberedelse til etableringen af samar-
bejdet mellem CPR og de værnepligtsadmini-
strerende myndigheder skal der foretages en
række foranstaltninger, hvoraf forskellige alle-
rede er iværksat, jfr. herved bl. a. indenrigs-
ministeriets cirkulæreskrivelse af 23. august
1968 til samtlige udskrivningskredse.

Der er fastslagt følgende tidsplan for gennem-
førelsen af de nævnte foranstaltninger:

Enkeltforanstaltning Påbegyndelse Afslutning

1. Optagelse af søværnets og civilforsvarets personel på hulkort primo NOV 68

2.-6. Programmering af systemerne

7. Omsortering af udskrivnings væsenets registerkort for fødsels-
årgangene 1940-50' (inkl.) 7. DEC 68

8. Optagelse af læger og tandlæger i værnenes registre (hulkort/
EDB) primo NOV 68

9. Forsvarsministeriet, værnene og civilforsvaret afleverer hul-
kort (flyvevåbnet dog magnetbånd) til CPR (Datacentralen)
således:
a. FMN: Hulkort med personnummer for efterårssessionen

1968 omfattende værnepligtige, der er udskrevet til de
militære værn og korps pr. 1. november samt tidligere ud-
skrevne værnepligtige, der kan møde i perioden 1. juli til
31. december 1969.
Navnehulkort for søværnets hold NOV 68 (møder 19. og
20. november). Navne- og fordelingshulkort for juli-forde-
lingen 1968.

b. Værn: Navnehulkort for militært personel, der er mødt pr.
18. november 1968, og som endnu er i nummer.

c. CF: Navnehulkort for værnepligtige, der er mødt senest
den 18. november 1968, og som endnu er til rådighed for
CF, samt for værnepligtige, der er bestemt til at møde den
2. december 1968.

10. CPR (Datacentralen) opretter magnetbånd for værnenes og
civilforsvarets personel samt forsvarsministeriets juli-fordeling
1968 og kører sammenligning med CPR's magnetbånd 19. NOV 68 20. NOV 68

11. CPR (Datacentralen) kører hulkort over uidentificerede vær-
nepligtige til forsvarsministeriet, værnene og civilforsvaret . . 25. NOV 68

12. Forsvarsministeriet, værnene og civilforsvaret identificerer de
under 11. nævnte værnepligtige og indrapporterer til CPR
(hulkort) 22. NOV 68 7. DEC 68

13. CPR (Datacentralen) læser de under 12. nævnte værnepligtige
fra forsvarsministeriet, værnene og civilforsvaret ind og kører
herefter krydsreferencer og nummermærkater m. v. til værne-
ne og hjælpehulkort for forsvarsministeriets juli-fordeling med
tilhørende krydsreferencelister mellem lægdsrullenumre og per-
sonnumre. STH 2 udsendes af CPR til de relevante central-
registrerende myndigheder (CRM). Til udskrivningskredsene
sendes samtidig STH 2 for alle mænd, født 1940-50 (inkl.),
der endnu ikke har fået indkodet værnepligtsforhold i CPR . . 8. DEC 68 20. DEC 68
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Enkeltforanstaltning

14. Udskrivningskredsene identificerer værnepligtige, der er ud-
skrevet, men endnu ikke er mødt, og for hvem udskrivnings-
kredsene har modtaget STH 2, og noterer personnumre på
kartotekskortene. STH 2 for de pågældende tilbagesendes til
CPR med korrekt CRM

15. Udskrivningskredsene identificerer resterende værnepligtige af
fødselsårgangene 1940-50 (inkl.), for hvem udskrivningskred-
sene har modtaget STH 2, noterer personnumre på kartoteks-
kortene og tilbagesender STH 2 til CPR med korrekt CRM ..

Påbegyndelse Afslutning

8. DEC 68

8. JAN 69

8. JAN 69

1. SEP 69

Med hensyn til udskrivningsvæsenets opgaver
i forbindelse med forberedelsesfasen bemær-
kes:

a) ad enkeltforanstaltning 7:
Ved omsorteringen anbringes registerkortene

årgangsvis i fødselsdagsorden som beskrevet i
cirkulære om registrering af værnepligtige, af-
snit V, og inden for de enkelte dage i alfabetisk
orden efter efternavn og fornavn(e).

Registerkortene for følgende værnepligtige
udtages af registerkartoteket under omsorterin-
gen:

1. A. Værnenes, korpsenes og civilforsvarets
personel, d.v.s. værnepligtige, der er mødt eller
er bestemt til senest i december måned 1968 at
møde til aftjening af værnepligten.

B. Værnepligtige, der har været medtaget i
forsvarsministeriets fordeling i juli 1968.

ad A. og B. Registerkortene anbringes mid-
lertidigt i særlige kartotekskasser i fødselsdags-
orden. Disse kartoteker bedes bevaret, indtil
udskrivningskredsen har afsluttet de nedenfor
under f) omtalte foranstaltninger, hvorefter kor-
tene kan anbringes i kartoteket »Arkiv. Regi-
ster«.

2. Alle værnepligtige, der udskrives efter
den 1. november 1968, dog bortset fra værne-
pligtige, der får vedtegningen B:Hv,

værnepligtige, der den 1. november 1968
eller tidligere er udskrevet til civilforsvarskorp-
set eller har fået ved tegningen TU:CB, samt

værnepligtige, der den 1. november 1968
eller tidligere er udskrevet til de militære værn
eller korps, og for hvem det ikke har været
muligt at tilvejebringe personnummer ved hjælp
af de nedenfor under c) omtalte lister.

Registerkortene for de nævnte værnepligtige
anbringes midlertidigt i særlige kartotekskasser

i fødselsdagsorden. Om anvendelsen af disse
kartotekskort, se nedenfor under e).

Når omsorteringen er afsluttet, foretages en
gennemgang af registerkortene for værneplig-
tige, født i 1938 og 1939, og kortene for de
værnepligtige, der har udsættelse med indkal-
delsen til efter den 1. juli 1969, udtages og an-
bringes i et særligt kartotek med henblik på se-
nere tilvejebringelse af personnumre. Se herom
nærmere nedenfor under f).

De ovenfor omtalte foranstaltninger skal
være afsluttet den 7. december 1968.

b) Forsvarsministeriets fordeling i juli 1968:
Forsvarsministeriet foretager indrapportering

til CPR af CRM for værnepligtige, der har væ-
ret omfattet af forsvarsministeriets fordeling i
juli 1968, jfr. enkeltforanstaltningerne 9 og 10.

c) Sessionen i 2. halvår af 1968:
Stamkort I vedrørende værnepligtige, der

udskrives på sessionen i 2. halvår af 1968, skal
fremsendes til fordelingsmyndigheden sammen
med de respektive helbredskort.

På alle helbredskort og stamkort I, der i 2.
halvår af 1968 indsendes til fordeling, skal de
værnepligtiges personnumre anføres.

Der er til brug ved udskrivningskredsenes
tilvejebringelse af personnumre af CPR frem-
stillet lister over samtlige mænd, født i årene
1943-50 (inkl.), indeholdende oplysning om de
pågældendes personnummer.

Efter at personnummerbeviser er udsendt til
befolkningen, vil personnumrene i de fleste til-
fælde dog kunne hentes herfra, idet det ved en
bestemmelse i sessionsplakatens standardtekst
er pålagt værnepligtige, der er mødepligtige på
sessionen i 2. halvår af 1968, og som har mod-
taget personnnummerbevis, at medbringe dette,
når de møder på session, ligesom sessionstil-
sigelseskort, der udsendes til værnepligtige, der
skal møde på session den 15. oktober 1968 eller
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senere, af udskrivningskredsene forsynes med
et stempel, som indeholder et tilsvarende pålæg.

De foran omtalte lister er indbundet med en
fødselsårgang i hvert bind, der indeholder en
side for hver dag i året. Alle mænd, der er født
samme dag, er anført på samme side med navn
(i alfabetisk orden), løbenummer (de sidste 4
cifre i personnummeret, der sammen med fød-
selsdatoen giver personnummeret) og adresse.

Listerne skal bero på udskrivningskredsens
kontor, hvor de benyttes til tilvejebringelse af
personnumre for værnepligtige, der ikke med-
bringer deres personnummerbevis på sessionen.
Endvidere benyttes listerne til tilvejebringelse af
personnummer for værnepligtige, der tidligere
er udskrevet, men som på grund af udsættelse
først kan indkaldes til møde i 2. halvår af 1969.

Personnummeret noteres på samtlige karto-
tekskort. På helbredskort anføres personnum-
meret i rubrikken »Bopælslægd« umiddelbart
under rubrikken »Fødselsdag, måned, år«, og
på registerkort, stamkort I og sessionskort umid-
delbart over lægdsrullenummeret.

Forsvarsministeriet vil drage omsorg for ind-
rapportering af CRM for værnepligtige, der ud-
skrives til de militære værn eller korps senest
den 1. november 1968.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt med sik-
kerhed at identificere en værnepligtig i listerne,
foretages på det pågældende tidspunkt ikke
yderligere med henblik på tilvejebringelse af
personnummeret. Helbredskort må dog ikke i
sådanne tilfælde indsendes til fordelingsmyndig-
heden, men anbringes i et særligt kartotek med
henblik på tilvejebringelsen af personnummeret
på et senere tidspunkt. Registerkortet for den
pågældende anbringes i det foran under a) 2,
omhandlede særlige kartotek.

Når kartotekskortene er forsynet med per-
sonnumre, anbringes de i udskrivningskredsens
kartoteker (bortset fra helbredskort og stam-
kort I, der indsendes til fordeling) i personnum-
merorden, d.v.s. først efter fødselsårgang, der-
næst efter dag og måned og inden for de en-
kelte dage i nummerorden efter de sidste 4 cifre
i personnummeret. Indrapportering af CRM til
CPR for værnepligtige, der udskrives efter den
1. november 1968, eller som det ikke har været
muligt at fremskaffe personnummer for, fore-
tages af udskrivningskredsen efter den 8. de-
cember 1968, jfr. nærmere nedenfor under e).

d) ad enkeltforanstaltning 13:
Den 8. december 1968 vil CPR påbegynde
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udsendelsen af STH 2 for værnepligtige, der
har indkodet en CRM, samt for alle mænd i
øvrigt, født 1940-50 (inkl.), bortset fra værne-
pligtige, der ifølge de fra folkeregistrene mod-
tagne oplysninger er slettet af lægdsrullen.

Stamhulkortene for mænd, født 1940-50
(inkl.), for hvem der ikke allerede i CPR er
indkodet CRM, vil blive tilsendt bopælsudskriv-
ningskredsene, idet de yngste årgange frem-
sendes først. De første kort kan forventes mod-
taget i udskrivningskredsene omkring 15. de-
cember 1968. I rubrikken »CRM« på stamhul-
kortene vil der være anført bogstavet »O«.

e) ad enkeltforanstaltning 14:
Af hensyn til forsvarsministeriets fordeling

i januar måned 1969 skal korrekt CRM for
værnepligtige, der er udskrevet på sessionen i
2. halvår af 1968, samt for værnepligtige, der
er udskrevet tidligere, men som på grund af ud-
sættelse med aftjening af værnepligten først kan
indkaldes til møde i tiden 1. juli til 31. decem-
ber 1969, og som ikke allerede ved forsvars-
ministeriets foranstaltning har indkodet CRM,
snarest indrapporteres til CPR, og identifika-
tion m. m. må derfor påbegyndes straks efter
modtagelsen af de første stamhulkort og for så
vidt angår de ovenfor nævnte værnepligtige af-
sluttes hurtigst muligt.

Gennemgangen af de omhandlede værne-
pligtige bedes foretaget således og i nævnte
rækkefølge:

1°. På grundlag af det foran under a) 2,
nævnte særlige kartotek over værnepligtige fra
sessionen i 2. halvår af 1968 udskilles STH 2
for alle værnepligtige, hvis registerkort befin-
der sig i nævnte kartotek. På tilsvarende måde
udskilles STH 2 for værnepligtige, der er ud-
skrevet tidligere, men som på grund af udsæt-
telse med aftjening af værnepligten først kan
indkaldes til møde i tiden 1. juli til 31. decem-
ber 1969. På stamhulkortene anføres herefter
i de dertil indrettede rubrikker den korrekte
CRM samt en ændringskode, jfr. cirkulære om
registrering af værnepligtige, afsnit VI, pkt. 2.
I det omfang dette ikke allerede er sket i for-
bindelse med de foran under c omhandlede
foranstaltninger, noteres personnummeret på
registerkort, helbredskort og stamkort I, sam-
tidig med at lægdsrullenummeret udstreges, og
helbredskort og stamkort I indsendes straks til
fordelingsmyndigheden, medens STH 2 tilbage-
sendes til CPR.
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Registerkortene anbringes i registerkartoteket
1 personnummerorden.

2°. Når den under 1° omhandlede gennem-
gang er afsluttet, fremtages STH 2 for de reste-
rende tidligere udskrevne værnepligtige, der
ikke er indkaldt til at møde inden 1. juli 1969,
og der forholdes som anført foran under 1 °.

Gennemgangen af disse værnepligtige og til-
bagesendelsen af stamhulkortene for disse til
CPR skal være tilendebragt den 8. januar 1969.

Nogen tid senere vil udskrivningskredsen fra
CPR modtage nye STH 2 for værnepligtige med
CRM-kode 6. Disse anbringes i registerkarto-
teket sammen med (foran) de tilsvarende re-
gisterkort.

Hvis en værnepligtig, for hvem der i over-
ensstemmelse med enkeltforanstaltning 13 er
tilsendt bopælsudskrivningskredsen et STH 2,
flytter, eller andre relevante ændringer i den
pågældendes persondata finder sted, inden CPR
modtager meddelelse fra udskrivningskredsen
om korrekt CRM, tilsendes der udskrivnings-
kredsen et nyt STH 2 i overensstemmelse med
de for vedkommende persondataændring gæl-
dende regler, men med bogstavet »O« i rubrik-
ken »CRM«. I tilfælde af udenkreds flytning
sender den fraflyttede udskrivningskreds den
pågældendes kartotekskort, herunder det nye
STH 2, til den tilflyttede udskrivningskreds, der
foretager indrapportering af korrekt CRM. Det
hidtidige STH 2 påføres oplysning om tilflyttet
udskrivningskreds samt datoen for afsendelsen
af kartotekskortene til denne kreds, hvorefter
det nedsættes i registerkartoteket.

I tilfælde, hvor CPR modtager meddelelse
fra et folkeregister om en ændring i en værne-
pligtigs persondata, efter at udskrivningskred-
sen har ind rapporteret korrekt CRM til CPR,
men inden denne CRM er indkodet i CPR,
vil der på samme måde som anført ovenfor til-
gå udskrivningskredsen underretning om æn-
dringen i form af et nyt STH 2 med bogstavet
»O« i rubrikken »CRM«. Hvis den pågælden-
des helbredskort m. v. af udskrivningskredsen
er indsendt til fordelingsmyndigheden, videre-
sendes stamhulkortet til denne med følgende
påtegning: »CRM er indrapporteret til CPR«.
Hvis den værnepligtige fortsat hører under ud-
skrivningskredsen, anbringes det modtagne STH
2 i registerkartoteket. Ved modtagelsen af nyt
STH 2 med korrekt CRM kan det foregående
STH 2 makuleres. Vedrører ændringen en flyt-
ning til en anden udskrivningskreds, vil det en-

delige STH 2 med den korrekte CRM blive til-
sendt den tilflyttede udskrivningskreds direkte
fra CPR, og den fraflyttede udskrivningskreds
må derfor ved modtagelsen af stamhulkortet
med ændringsmeddelelsen og bogstavet »O«,
sende dette sammen med den pågældendes øv-
rige kartotekskort til den tilflyttede udskriv-
ningskreds, efter at STH 2 er påtegnet: »CRM
er indrapporteret til CPR«.

Det bemærkes, at CPR kun vil underrette
udskrivningskredsen om persondataændringer,
der indtræder fra og med 1. januar 1969. Æn-
dringer, der indtræder inden dette tidspunkt,
vil på sædvanlig måde af vedkommende folke-
register blive indberettet til udskrivningskred-
sen, der i den foran omtalte situation i givet
fald må videresende folkeregisterets indberet-
ning til fordelingsmyndigheden eller den tilflyt-
tede udskrivningskreds påtegnet som angivet
ovenfor.

f) ad enkeltforanstaltning 15:
Forinden gennemgangen af de resterende

værnepligtige, født i 1940-50 (inkl.), for hvem
udskrivningskredsen har modtaget STH 2, på-
begyndes, udtages af registerkartoteket even-
tuelle registerkort for værnepligtige, født senere
end 1950. For disse værnepligtige samt for vær-
nepligtige, hvis registerkort befinder sig i det
foran under a) 2, nævnte særlige kartotek over
endnu ikke indkaldte værnepligtige fra fødsels-
årgangene 1938 og 1939, rekvireres person-
numre i CPR ved anvendelse af blanket »CPR
1«, jfr. cirkulære om registrering af værneplig-
tige, afsnit X. Hvis oplysningerne passer på
mere end én person, må udskrivningskred-
sen foretage identifikation af vedkommende
værnepligtige. Når den pågældende er identifi-
ceret, og personnummeret dermed er tilveje-
bragt, udfyldes i overensstemmelse med den i
bilag 1 til cirkulære om registrering af værne-
pligtige indeholdte vejledning et STH 2, der
indsendes til CPR med korrekt CRM og æn-
dringskode 20, hvorefter nyt STH 2 vil blive
fremsendt til vedkommende centralregistrerende
myndighed. I tilfælde, hvor der ikke i CPR
findes personer, på hvem oplysningerne passer,
må udskrivningskredsen forsøge at foretage
identifikation ved henvendelse til folkeregister
og eventuelt den værnepligtige selv.

Når gennemgangen af de ovenfor omhand-
lede værnepligtige er afsluttet, skal alle i ud-
skrivningskredsen beroende stamkort I og hel-
bredskort for værnepligtige, der er udskrevet
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uden at have anmodet om fornyet sessionsbe-
handling, være indsendt til de fordelende myn-
digheder.

Herefter gennemgås de resterende værneplig-
tige, født 1940-50 (inkl.) på følgende måde:

På grundlag af de fra CPR modtagne STH 2
fremtages registerkortene for de pågældende.

Hvis en værnepligtig, for hvem udskrivnings-
kredsen har modtaget STH 2, ikke findes i kar-
toteket »Register«, undersøges det, om han fin-
des blandt de registerkort, der blev udtaget un-
der omsorteringen af registerkartoteket, jfr.
foran under a). Dette vil være tilfældet, hvis
den pågældende er overført til hjemmeværnet
efter omsorteringen af udskrivningskredsens re-
gisterkartotek, medmindre registerkortet efter
at være forsynet med påtegning om overførslen
til hjemmeværnet er flyttet tilbage til register-
kartoteket. I tilfælde, hvor det ikke har været
muligt for udskrivningskredsen at finde frem til
registerkortet på grundlag af de oplysninger,
der indeholdes i meddelelsen om overførslen til
hjemmeværnet, således at notering på register-
kortet om overførslen ikke har kunnet finde
sted, vil den pågældende på registerkortet være
betegnet som hørende til værnenes eller korp-
senes personel. Da udskrivningskredsen ikke
modtager STH 2 for værnepligtige, der indrap-
porteres til CPR af værnene og korpsene, jfr.
enkeltforanstaltningerne 9-13, vil værnepligtige,
for hvem udskrivningskredsen modtager STH
2, men som ifølge registerkortets oplysninger
hører til værnenes eller korpsenes personel, og
som har forrettet deres første samlede tjeneste,
kunne betragtes som overført til hjemmeværnet,
og STH 2 kan tilbagesendes til CPR med
CRM-kode I.

Er udskrivningskredsen ikke i besiddelse af
noget registerkort for den pågældende, under-
søges det, om han findes i kartoteket »Navne-
kort«. Hvis han på et eller andet tidspunkt har
været registreret i vedkommende udskrivnings-
kreds, vil der her forefindes et navnekort. Er
den pågældende slettet af lægdsrullen, medens
han var registreret i udskrivningskredsen, vil
navnekortet være overstemplet »Slettet«, og på
stamhulkortet kan da anføres CRM-kode 9 og
ændringskode 99. Fremgår det ikke af navne-
kortet, at han er slettet, eller findes han ikke i
navnekartoteket, anbringes stamhulkortet i et
særligt kartotek. Der vil senere fremkomme
meddelelse om, hvorledes der skal forholdes
med disse stamhulkort.

Der kan tænkes følgende årsager til, at ud-
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skrivningskredsen hverken har registerkort eller
navnekort på den pågældende værnepligtige:

1) Den pågældende er registreret med fejl-
agtigt navn, adresse og/eller fødselsdato i CPR
eller i udskrivningskredsen.

2) Den pågældende er tilflyttet fra en anden
udskrivningskreds, men kartotekskortene er fejl-
agtigt ikke fremsendt til den tilflyttede kreds.

3) Den pågældende er tilflyttet fra en anden
udskrivningskreds, men forinden da slettet af
lægdsrullen.

I de to førstnævnte tilfælde vil registerkorte-
ne efter endt gennemgang stadig være til rest,
d.v.s. ikke være forsynet med personnummer,
i den udskrivningskreds, hvor de befinder sig
på det pågældende tidspunkt, og de pågælden-
de værnepligtige vil derfor blive indrapporteret
ved den nedenfor omtalte gennemgang af regi-
sterkartoteket, efter at samtlige stamhulkort er
gennemgået. Værnepligtige af de omhandlede
årgange, for hvem CPR ikke inden 1. septem-
ber 1969 har modtaget enten STH 2 tilbage
eller et nyt STH 2, jfr. nedenfor, vil under hen-
syn hertil blive betragtet som slettede.

For så vidt angår de værnepligtige, for hvem
der forefindes registerkort i udskrivningskred-
sen, tilbagesendes stamhulkortene til CPR for-
synet med korrekt CRM-kode og ændrings-
kode.

Fremgår det af registerkortet, at den pågæl-
dende hører til de militære værns eller korps
personel, betragtes han som overført til hjem-
meværnet, jfr. ovenfor.

Hvis den pågældende 1) endnu ikke er ende-
ligt sessionsbehandlet, herunder tilfælde hvor
en udskrevet værnepligtig har begæret fornyet
sessionsbehandling, 2) på sessionen i 2. halvår
af 1968 har fået vedtegningen B:Hv, 3) er ind-
stillet eller overført til civilt arbejde og endnu
ikke er hjemsendt efter at have forrettet den
første samlede tjeneste eller 4) er indstillet (men
endnu ikke overført) til sanitetstropperne, er
udskrivningskredsen CRM (CRM-kode 5 og
sessionstermin for værnepligtige, der er møde-
pligtige for sessionen i første halvdel af 1970
eller senere, CRM-kode 6 for alle andre).

Med hensyn til værnepligtige, der hører un-
der hjemmeværnet, bemærkes særligt:

Værnepligtige med vedtegningen B:Hv, som
har mulighed for at vælge mellem frivillig tje-
neste i hjemmeværnet og tjeneste i civilforsva-
ret uden for civilforsvarskorpset, skal admini-
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streres af udskrivningskredsene, indtil de pågæl-
dende har truffet deres valg, hvorefter admini-
strationen overgår til henholdsvis hjemmevær-
net og civilforsvarsstyrelsen. Når den fastsatte
frist er udløbet, overgår administrationen til ci-
vilforsvarsstyrelsen for de resterende værne-
pligtiges vedkommende. Dette medfører, at alle
værnepligtige med vedtegningen B:Hv, der
fremtidig har mulighed for at foretage nævnte
valg, indtil fristen for valget mellem frivillig
tjeneste i hjemmeværnet og tjeneste i civilfor-
svaret uden for civilforsvarskorpset er udløbet,
skal have CRM-kode 6, medens værnepligtige,
der før 1962 har fået vedtegningen B:Hv, samt
værnepligtige, der i årene 1962-67 eller på ses-
sionen i 1. halvår af 1968 har fået denne ved-
tegning, og som har valgt at forrette frivillig
tjeneste i hjemmeværnet, samt endelig værne-
pligtige, der er overført til hjemmeværnet, skal
have koden I, og værnepligtige, der har fået
vedtegningen B:Hv, og som er eller vil blive
indkaldt til tjeneste i civilforsvaret uden for
civilforsvarskorpset, skal have koden C. Vær-
nepligtige med vedtegningen TU:CB, som er
eller vil blive indkaldt til tjeneste i civilforsva-
ret uden for civilforsvarskorpset, skal ligeledes
have koden C, medens værnepligtige med den-
ne vedtegning, der ikke er eller vil blive ind-
kaldt til nævnte tjeneste, skal have koden Y.
Koderne P, Q, R, U, V, K, N, B, T og G må
ikke benyttes af udskrivningskredsen.

Registerkort for alle værnepligtige med ved-
tegningen TU:CB samt for værnepligtige, der
hører under hjemmeværnet, kan, når de herom-
handlede foranstaltninger er afsluttet, anbrin-
ges i kartoteket »Arkiv. Register«, for værne-
pligtige, der på sessionen i 2. halvår af 1968
har fået vedtegningen B:Hv, dog først efter ud-
løbet af fristen for valget mellem tjeneste i
hjemmeværnet og civilforsvaret.

Værnepligtige med vedtegningerne B:Hv: ej
kas. og TU:CB: ej kas. skal i CPR have CRM-
koden 8. Registerkortene for disse værneplig-
tige anbringes ligeledes i katoteket »Arkiv. Re-
gister«.

Helbredskort for værnepligtige med vedteg-
ningerne B:Hv og TU:CB, som ikke er eller
vil blive indkaldt til tjeneste i civilforsvaret,
samt for værnepligtige med vedtegningerne B:
Hv: ej kas. og TU:CB: ej kas. forbliver ved ud-
skrivningskredsen (i »Arkiv. Helbredskort«).

Værnepligtige, der forretter frivillig tjeneste,
vil blive indrapporteret til CPR ved værnenes
eller forsvarsministeriets foranstaltning og skal

ikke længere registreres i udskrivningskredsen,
selv om de ikke er sessionsbehandlede.

Når alle de værnepligtige, for hvem udskriv-
ningskredsen har modtaget STH 2, er gennem-
gået og eventuelt indrapporteret til CPR, ud-
tages registerkortene for alle værnepligtige af
de omhandlede årgange, der stadig befinder sig
i kartoteket »Register«, og hvorpå der endnu
ikke er noteret noget personnummer. De sam-
menholdes med de stamhulkort, der er anbragt
i det ovenfor nævnte kartotek over ikke identi-
ficerede værnepligtige. For de værnepligtige,
som ikke på denne måde kan identificeres sik-
kert, rekvireres personnumrene i CPR på blan-
ket »CPR 1«, idet der forholdes som ovenfor
angivet vedrørende værnepligtige, født senere
end 1950, samt af fødselsårgangene 1938 og
1939. I CPR-kortene for de pågældende er an-
ført den CRM-kode, de er registreret med i
CPR, og heraf vil årsagen til, at udskrivnings-
kredsen ikke har modtaget STH 2 for de på-
gældende, fremgå. Udskrivningskredsen må her-
efter anstille de fornødne efterforskninger med
henblik på opklaring af eventuelle uoverens-
stemmelser mellem CRM-koden og udskriv-
ningskredsens oplysninger om vedkommende
værnepligtige samt indrapportere korrektioner
af CRM-koden til CPR.

6. Strafindberetninger.
Som det fremgår af cirkulære om registre-

ring af værnepligtige afsnit VII, pkt. 4, vil
strafindberetninger vedrørende værnepligtige,
der har en af CRM-koderne 7, 8, I eller Y, kun
blive fremsendt til udskrivningskredsen, hvis
straffen giver anledning til rejsning af § 3-sag,
medens strafindberetningerne i tilfælde, hvor
de pågældende ikke registreres ved nogen vær-
nepligtsadministrerende myndighed, ikke vil
blive videresendt, medmindre det drejer sig om
værnepligtige, der på grund af deres alder end-
nu ikke er optaget i SR. Da CPR's dataindhold
for så vidt angår værnepligtsforhold først kan
påregnes at være ajourført pr. 1. september
1969, vil dog alle straf indberetninger vedrø-
rende personer, der ikke har indkodet værne-
pligtsforhold i CPR (CRM-kode 3 blank) i tiden
fra den 1. januar til den 31. august 1969 blive
tilsendt bopælsudskrivningskredsen. Såfremt den
værnepligtige ikke forefindes i dennes karto-
teker, vil straf indberetningen kunne makuleres.

7. Tillægsvedtegning »L«.
I nær fremtid påregnes etableret en ordning,
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hvorefter forsvarsministeriet underrettes af uni-
versiteterne om studerende, der består 1. del af
lægevidenskabelig embedseksamen. Indtil denne
ordning er etableret, må de omhandlede vær-
nepligtige, når de har bestået nævnte eksamen,
som hidtil henvende sig til bopælsudskrivnings-
kredsen, der — uanset om den pågældendes kar-
totekskort befinder sig i udskrivningskredsen -
med angivelse af vedkommendes personnum-
mer indberetter til forsvarsministeriet, at den
pågældende har forevist dokumentation for, at
han opfylder betingelserne for at opnå tillægs-
vedtegning »L«.

8. Slettelse på grund af alder.

Den i cirkulære om registrering af værneplig-

tige afsnit IX omhandlede slettelse på grund af
alder, vil for så vidt angår værnepligtige, der i
1968 er fyldt 50 år, først finde sted i januar
1970.

9. Udsættelse med sessionsmøde m. m.
Værnepligtige, der som følge af udsættelse

med sessionsmøde, forbigåelse eller udeblivelse
fra sessionen først skal møde på session i før-
ste halvår af 1970 eller senere, skal optages i
SR ved indrapportering af CRM-kode 5 og ses-
sionstermin, uanset at de pågældende er optaget
i lægdsrullen i medfør af de før 1. januar 1969
gældende regler.
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Bilag 5

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 421 af 19. december 1968.

Bekendtgørelse om udsættelse m. v. til værnepligtige med
sessionsmøde og med indkaldelse

Efter forhandling med forsvarsministeriet
fastsættes:

§ 1. Den indenrigsministeren i medfør af §
11, stk. 2, i lov nr. 210 af 11. juni 1954 om
værnepligt (»værnepligtsloven«) tillagte beføjel-
se til at meddele udsættelse med sessionsmø-
de udøves af udskrivningskredsene. Udsættelse
med sessionsmøde kan ikke meddeles udover
den sidste ordentlige session i det år, hvori den
værnepligtige fylder 26 år.

§ 2. Den indenrigsministeren i medfør af §
26, stk. 2, i værnepligtsloven, som ændret ved
lov nr. 222 af 31. maj 1968, tillagte beføjelse
til at meddele udsættelse med indkaldelse til ci-
vilforsvaret udøves af civilforsvarsstyrelsen.

Stk. 2. Den indenrigsministeren i medfør af
§ 26, stk. 2, i værnepligtsloven, som ændret ved
lov nr. 222 af 31. maj 1968, tillagte beføjelse
til at meddele udsættelse med indkaldelse til ci-
vilt arbejde udøves af udskrivningskredsene.

Stk. 3. Udsættelse med indkaldelse i medfør
af stk. 1 eller 2 kan ikke meddeles udover ud-
gangen af det år, hvori den pågældende fyl-
der 26 år.

§ 3. Ved udsættelse med indkaldelse forstås
i denne bekendtgørelse alene udsættelse, der
medfører indkaldelse til et tidspunkt, der ligger
senere end:

For så vidt angår værnepligtige, der er ud-
skrevet på en forårssession:
Den 31. december i det første kalenderår efter
sessionsåret.

For så vidt angår værnepligtige, der er ud-
skrevet på en efterårssession:
Den 30. juni i det andet kalenderår efter ses-
sionsåret.

Stk. 2. Såfremt en værnepligtig i forbindelse
med sessionsbehandlingen af hensyn til sin ud-
dannelse eller lignende ansøger om tidligst at
blive indkaldt til et tidspunkt, der ligger før eller
falder sammen med de i stk. 1 angivne datoer,
kan sessionen træffe afgørelse herom. Afgørel-
sen af sådanne andragender henhører, når de
fremsættes efter udskrivningen, under henholds-
vis forsvarsministeriet og civilforsvarsstyrelsen,
med mindre det drejer sig om værnepligtige,
der er indstillet eller overført til civilt arbejde,
i hvilke tilfælde afgørelsen træffes af udskriv-
ningskredsene.

§ 4. Andragender fra værnepligtige, der hø-
rer til civilforsvaret, om udsættelse med gen-
indkaldelse, ekstraordinær indkaldelse eller lig-
nende, afgøres af civilforsvarsstyrelsen.

Stk. 2. Andragender fra værnepligtige, der er
overført til civilt arbejde, om udsættelse med
genindkaldelse, ekstraordinær indkaldelse eller
lignende, afgøres af indenrigsministeriet.

§ 5. Udskrivningskredsenes og civilforsvars-
styrelsens afgørelser i henhold til denne be-
kendtgørelse kan af den værnepligtige indbrin-
ges for indenrigsministeriet.

§ 6. Andragender fra værnepligtige, der hø-
rer til de militære værn eller korps, om udsæt-
telse med indkaldelse, henhører under forsvars-
ministeriet, jfr. værnepligtslovens § 26, stk. 1,
som ændret ved lov nr. 222 af 31. maj 1968.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
januar 1969.

Stk. 2. Samtidig ophæves indenrigsministeri-
ets bekendtgørelse nr. 134 af 26. april 1967 om
udsættelse til værnepligtige med sessionsmøde
og med indkaldelse.

Indenrigsministeriet, den 19. december 1968.

P. M. V.

Zeuthen. / Louis Heegaard.
Indenrigsmin.j.nr.2000-6-1968.
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Bilag 6

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 19. december 1968,
som ændret ved indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23.
september 1969.

Bekendtgørelse om indkaldelse m. v. af værnepligtige

I medfør af § 25, 1. punktum, i lov nr. 210
af 11. juni 1954 om værnepligt, som ændret
ved lov nr. 222 af 31. maj 1968, og efter for-
handling med justitsministeriet og forsvarsmini-
steriet fastsættes:

§ 1. Indkaldelse til første samlede uddannel-
se af værnepligtige, der er udskrevet eller over-
ført til de militære værn eller korps, foretages
af forsvarsministeriet. Indkaldelse til fortsat ud-
dannelse af sådanne værnepligtige foretages af
vedkommende personelforval tende myndighed.

Stk. 2. Indkaldelse af værnepligtige, der er
udskrevet eller overført til civilforsvarskorpset,
såvel til første samlede uddannelse som til fort-
sat uddannelse, foretages af civilforsvarsstyrel-
sen. Indkaldelse af værnepligtige, der er stillet
til rådighed for den i § 31 i lov om civilforsva-
ret omhandlede tjeneste, foretages af civilfor-
svarsstyrelsen med hensyn til den i civilfor-
svarslovens § 31, stk. 3, omhandlede grundud-
dannelse og den i nævnte lovs § 31, stk. 5, 2.
pkt., omhandlede supplerende uddannelse. Ind-
kaldelse til den i civilforsvarsloyens § 31, stk.
4, omhandlede fortsatte uddannelse og til den i
lovens § 31, stk. 5, 3.-4. pkt., omhandlede tje-
neste foretages af vedkommende lokale civil-
forsvarsmyndighed.

Stk. 3. Indkaldelse af værnepligtige, der er
overført til civilt arbejde, foretages af inden-
rigsministeriet gennem vedkommende udskriv-
ningskreds.

Stk. 4. Indkaldelse af de i stk. 1-3 omhand-
lede værnepligtige finder sted ved indkaldelses-
ordrer, der udsendes ved anbefalet forsendelse.

§ 2. Når en indkaldelsesordre ikke ved post-
væsenets foranstaltning har kunnet udleveres til
den værnepligtige efter om nødvendigt at være
udsendt 2 gange, anmoder vedkommende myn-
dighed, for så vidt det ikke ad anden vej har

Indenrigsmin.j.nr.2000-6-1968.

været muligt at udlevere indkaldelsesordren til
den pågældende, politimesteren om at foranle-
dige sådan udlevering om nødvendigt på grund-
lag af en efterlysningsbegæring, der vedlægges
anmodningen.

Stk. 2. Kan den værnepligtige ikke findes,
efterlyses han snarest - og normalt senest 14
dage før den i indkaldelsesordren fastsatte mø-
dedag — ved politiets foranstaltning.

Stk. 3. Antræffes en værnepligtig, der er ind-
kaldt til første samlede uddannelse i forsvaret
eller civilforsvarskorpset eller til en civil ar-
bejdslejr, så betids, at han kan møde senest 10
dage efter den fastsatte mødedag, udleveres ind-
kaldelsesordren til ham. I modsat fald tilintet-
gøres den. Sker udleveringen af indkaldelses-
ordren efter den fastsatte mødedag, men før
1 O-dagesfristens udløb, gives der ham pålæg om
snarest at begive sig til mødestedet.

Stk. 4. Antræffes en værnepligtig, der er ind-
kaldt til fortsat uddannelse i forsvaret eller i
civilforsvarskorpset eller til den i civilforsvars-
lovens § 31, stk. 3, omhandlede grunduddan-
nelse, henholdsvis den i samme lovs § 31, stk.
5, 2. pkt., omhandlede supplerende uddannelse,
ikke inden mødedagen, tilintetgøres indkaldel-
sesordren.

Stk. 5. Efterlyses en værnepligtig i henhold
til stk. 2, opretholdes efterlysningsbegæringen,
indtil han kommer til stede, jfr. dog herved §
4, stk. 2.

§ 3. Udebliver en værnepligtig, som har
modtaget indkaldelsesordre, fra møde, kan den
indkaldende myndighed, jfr. § 1, stk. 1-3, for-
anledige ham efterlyst ved politiets foranstalt-
ning.

§ 4. Vedkommende politimyndighed under-
retter de i § 1 nævnte myndigheder om en ef-
terlyst værnepligtigs tilstedekomst, herunder om
indkaldelsesordren er udleveret til ham. For så
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vidt angår de i § 1, stk. 3, nævnte værneplig-
tige, underretter 2.-7. udskrivningskreds 1. ud-
skrivningskreds samt indenrigsministeriet om
tilstedekomsten. Såfremt de nævnte myndig-
heder bliver bekendt med, at en efterlyst vær-
nepligtig er kommet til stede, uden at politiet
har fået meddelelse herom, underrettes ved-
kommende politimyndighed om hans tilstede-
komst.

Stk. 2. Politiet aflyser ved egen foranstalt-
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ning efterlysningen af en værnepligtig, der ikke
er kommet til stede, ved udgangen af det år,
hvori den pågældende fylder 52 år.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
januar 1969.

Stk. 2. Samtidig ophæves indenrigsministeri-
ets cirkulære nr. 208 af 14. oktober 1959 om
efterlysning m.v. af værnepligtige.



Bilag 7

Justitsministeriets cirkulære af 20. december 1968.

Cirkulære om ændring af cirkulære om strafferegistre og
kriminalstatistik m.v.

(Til domstolene, politiet, anklagemyndigheden og inspektørerne for de under fængselsvæsenet
hørende anstalter).

§ 1.
I justitsministeriets cirkulære nr. 273 af 5.

december 1962 om strafferegistre og kriminal-
statistik m.v. som ændret ved cirkulære nr. 93
af 2. juni 1967 foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 2), affattes således:
»2) Domme for overtrædelse af andre love

end borgerlig straffelov, jfr. § 32. Domme,
hvorved der idømmes bøde eller militær straf
af vagtarrest i mindre end 15 dage, samt dom-
me, hvorved der for overtrædelse af § 42 i civil-
forsvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 122 af 1.
april 1962) eller af § 8 i lov nr. 187 af 20. maj
1933 om værnepligtiges anvendelse til civilt ar-
bejde idømmes bøde eller hæfte i mindre end 15
dage, optages dog kun, såfremt der frakendes
rettigheder eller meddeles pålæg vedrørende
den dømtes person. Med hensyn til frifindende
domme finder bestemmelsen i nr. 1, sidste
punktum, tilsvarende anvendelse.«

2. I § 6, stk. 2, indføjes efter 2. punktum:
»Hvis den pågældendes personnummer er
kendt, anføres det på straffekortet.«

3. I § 8, stk. 1, ændres »vedkommende ud-
skrivningskreds« til: »1. udskrivningskreds, Ny-
ropsgade 43, 1602 København V,«.

4. § 8, stk. 2, ophæves.

5. I § 12 ændres »vedkommende udskrivnings-
kreds, jfr. § 8, stk. 2,« til: »1. udskrivnings-
kreds,« og »kredsen efter § 8, stk. 1,« til »ud-
skrivningsvæsenet efter § 8,«.

6. I § 13 ændres »vedkommende udskrivnings-
kreds, jfr. § 8, stk. 2, 1. pkt.« til: »1. udskriv-
ningskreds.«.

7. I § 18 indføjes efter nr. 18):
»19) De i henhold til § 12, stk. 2, i lov nr.

168 af 31. maj 1961 nedsatte distriktsudvalg
for så vidt angår personer, der søger optagelse
i hjemmeværnet.«

8. I § 19 ændres stk. 2 til stk. 3, og som nyt
stk. 2 indføjes:

•»Stk. 2. Tilførsler vedrørende overtrædelse af
straffebestemmelser, der senere er ophævede,
medtages ikke.«

9. § 29, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Indberetningerne indsendes inden 1.

februar til Danmarks Statistik. Genparter af
indberetningerne indsendes til vedkommende
statsadvokat.«

§ 2.
Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar

1969.

Justitsministeriet, den 20. december 1968.

Knud Thestrup.

Justitsmin.6.kt.l968-20001-24.

/ Graulund Hansen.
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Bilag 8

Indenrigsministeriets cirkulære af 19. december 1968.

Cirkulære om tilsyn med skibsføreres og skibsmandskabs overholdelse
af værnepligtslovgivningen

(Til samtlige udskrivningschefer, mønstringsbestyrere og statsforhyringskontorer).

I medfør af § 6 i lov nr. 76 af 31. marts
1937, som ændret ved lov nr. 139 af 29. april
1955, og efter stedfunden forhandling med han-
delsministeren fastsættes:

§ 1. Såfremt en værnepligtig sømands sø-
fartsbog udviser, at værnepligten er til hinder
for hans fart med skibet under den rejse, hvor-
til det er bestemt, skal mønstringsstyreren så
vidt muligt være den værnepligtige behjælpelig
med at søge forholdet berigtiget. Såfremt dette
ikke lykkes, må den pågældende udgå af skibs-
bemandingslisten.

§ 2. Med hensyn til værnepligtige, der ud-
mønstres til sejlads med danske skibe i fart til
udlandet eller Færøerne til Grønland, vil føl-
gende regler være at iagttage:

1) Udmønstrede værnepligtige, der efter de-
res alder er mødepligtige på en af sessionerne i
det år, i hvilket mønstringen sker, herunder
værnepligtige der er forbigået, jfr. § 14 i lov
nr. 210 af 11. juni 1954 om værnepligt, som
ændret ved lov nr. 222 af 31. maj 1968, eller
har udsættelse med udskrivning jfr. værnepligts-
lovens § 11, stk. 2, eller som er fundet for ti-
den tjenstudygtige, jfr. værnepligtslovens § 11,
stk. 3, nr. 1, skal i skibsbemandingslisten og af-
regningsbogen betegnes således:

Pligtig at møde for session eller udskrivnings-
chef under de i værnepligtslovens § 37, stk. 1,
nævnte betingelser.

2) Udskrevne, men endnu ikke indkaldte
værnepligtige, herunder værnepligtige, der har
modtaget indkaldelsesordre, men som endnu
ikke har givet møde, skal i skibsbemandings-
listen og afregningsbogen betegnes således:

Ret og pligt til f r at r æden i ind- eller udland
til rettidigt møde til aftjening af værnepligt.

I skibsbemandingslisten og i afregningsbogen
skal endvidere indføres den eventuelle møde-
dato.

§ 3. En sømand, der som følge af erhvervs-
sejlads med fremmede nationers skibe eller
med danske skibe i fart til udlandet eller til
Færøerne eller Grønland, jfr. værnepligtslovens
§ 36, ikke har opfyldt den ham ellers påhvilen-
de pligt til at møde på session, kan efter den
1. januar i det kalenderår, hvori han fylder 21
år, ikke udmønstres, før han har fremstillet sig
til bedømmelse for en session eller for en ud-
skrivningschef, jfr. værnepligtslovens § 37, stk.
1.

Har den pågældende fået udsættelse med ud-
skrivning, er han blevet forbigået, eller er han
blevet erklæret for tiden tjenstudygtig, gælder
foranstående bestemmelse dog først fra det tids-
punkt, da han er forpligtet til at fremstille sig til
bedømmelse.

§ 4. Ved forhyring af værnepligtige til sej-
lads med fremmede nationers skibe skal med
de af forholdene følgende mindre afvigelser de
i §§ 1 og 2 foran anførte regler tillige gælde
for de statsforhyringskontorer, gennem hvilke
forhyringen sker.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar
1969.

Stk. 2. Samtidig ophæves indenrigsministeri-
ets cirkulære nr. 26 af 16. februar 1960 om til-
syn med skibsføreres og skibsmandskabs over-
holdelse af værnepligtslovgivningen.

Indenrigsministeriet, den 19. december 1968.

P. M. V.

Zeuthen.
Indenrigsmin.2.kt.j.nr.2009-6-1968.

/ Louis Heegaard.



Bilag 9

Anordning om ændring af grænserne mellem 4. og 5. udskrivnings-
kreds, 4. og 7. udskrivningskreds samt mellem 5. og 7.

udskrivningskreds

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters,
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:

I henhold til § 6 i lov nr. 210 af 11. juni
1954 om værnepligt fastsættes:

§ 1. Lægderne 4535, Lysgaard, og 4402,
Skellerup, henlægges fra 4. udskrivningskreds
til 5. udskrivningskreds. Samtidig sammenlæg-
ges lægd 4535, Lysgaard, med lægd 5141, Dol-
lerup, til et lægd, der benævnes lægd 5141,
Skelhøje, og lægd 4402, Skellerup, henlægges
under lægd 5581, Hobro købstad.

Stk. 2. Lægd 5142, Frederiks sogns nordvest-
lige del, henlægges fra 5. udskrivningskreds til

4. udskrivningskreds og benævnes lægd 4535,
Frederiks sogns nordvestlige del.

Stk. 3. Lægd 4457, Sønder Vilstrup, henlæg-
ges fra 4. udskrivningskreds til 7. udskrivnings-
kreds og benævnes lægd 7107, Sønder Vil-
strup.

Stk. 4. Lægd 5019, Strellev, henlægges fra
5. udskrivningskreds til 7. udskrivningskreds og
benævnes lægd 7058, Strellev.

§ 2. Anordningen træder i kraft den 1. janu-
ar 1969.

Givet på Amalienborg, den 30. december 1968.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Poul Sørensen.

Indenrigsmin.2.kt.j.nr.2000-5-1968.
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Bilag 10

Forretningsorden for værnepligtsnævnet

Indenrigsministeriets cirkulære (nr. 268 af
28. november 1962 som ændret ved cirkulære
nr. 158 af 30. juli 1969.)

I medfør af § 9, stk. 8, i lov nr. 210 af 11.
juni 1954 om værnepligt fastsætter indenrigs-
ministeriet herved følgende forretningsorden
for værnepligtsnævnet:

§ 1. Nævnet består af en af kongen udnævnt
formand, der ved udnævnelsen skal være lands-
dommer eller højesteretsdommer, og af 8 an-
dre medlemmer, hvoraf 4 udpeges af folketin-
get, 2 af forsvarsministeren, 1 af indenrigs-
ministeren og 1 af justitsministeren.

Stk. 2. For hvert medlem, bortset fra for-
manden udpeges der en suppleant, der, når
vedkommende medlem har forfald, kan del-
tage i nævnets møder i stedet for det forhin-
drede medlem.

Stk. 3. Indenrigsministeren udpeger blandt
nævnets medlemmer en næstformand, der er
stedfortræder for formanden.

Stk. 4. Samtlige valg gælder for 4 år.
§ 2. Værnepligtsnævnet virker som ankein-

stans i de af sessionerne afgjorte sager om vær-
nepligtiges udelukkelse fra tjeneste i forsvaret
som følge af straf, jfr. værnepligtslovens § 3,
stk. 1, 1. og 2. punktum.

Stk. 2. Nævnet træffer endvidere afgørelse
i de af vedkommende minister, jfr. værnepligts-
lovens §§2, stk. 1 og 26, forelagte sager om
fritagelse for og udsættelse med aftjening af
værnepligt i henhold til værnepligtslovens §§
2, stk. 1 og 27-28.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en værnepligtigs an-
søgning om udsættelse med, henholdsvis fri-
tagelse for aftjening af værnepligt fremkom-
mer så sent, at værnepligtsnævnets afgørelse
først kan forventes at foreligge efter møde-
dagen (den dag, hvor den pågældende efter ind-
kaldelsesordren skal møde til aftjening af vær-
nepligten), kan nævnet annullere indkaldelses-
ordren eller stille denne i bero. Nævnet under-

retter såvel den fordelende myndighed som
den værnepligtige herom.

§ 3. Tid og sted for nævnets møder fastsæt-
tes af formanden, der drager omsorg for mø-
dernes indkaldelse med normalt mindst 7 da-
ges varsel.

Stk. 2. Formanden leder forhandlingerne på
nævnets møder og forelægger de til nævnet
indkomne sager, af hvilke et resumé så vidt
muligt forud for mødet skal være udsendt til
medlemmerne.

Stk. 3. Ved afstemning afgøres sagerne ved
simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende
medlemmer (suppleanter), der hver har én
stemme; i tilfælde af stemmelighed gør forman-
dens stemme udslaget.

Stk. 4. Nævnet er beslutningsdygtigt, når for-
uden formanden eller næstformanden mindst 4
medlemmer (suppleanter) er til stede, deraf 1
af de af folketinget udpegede medlemmer (sup-
pleanter).

Stk. 5. Når det af tidsmæssige eller andre
grunde undtagelsesvis skønnes nødvendigt, kan
formanden bestemme, at en sag skal afgøres
ved skriftlig votering. I så fald finder de foran
fastsatte regler for afstemning tilsvarende an-
vendelse.

Stk. 6. Om de af nævnet tagne beslutninger
føres en protokol, der i hvert møde underskri-
ves af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et
mindretal kan forlange sit standpunkt tilført
protokollen.

§ 4. Nævnet er berettiget til at anstille un-
dersøgelser angående de enkelte sager samt til
at indhente de til sagernes bedømmelse nød-
vendige oplysninger hos vedkommende admi-
nistrative organ eller hos den værnepligtige.

Stk. 2. Den værnepligtige eller en med be-
hørig fuldmagt udstyret repræsentant for denne
har efter begæring adgang til at overvære næv-
nets forhandlinger bortset fra rådslagninger og
afstemninger.

Stk. 3. Anke over sessionens afgørelse i
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spørgsmålet om udelukkelse fra tjeneste i for-
svaret som følge af straf, der indbringes for
nævnet efter udløbet af den i værnepligtslovens
§ 9, stk. 3, fastsatte frist af 4 uger, vil være at
forelægge for indenrigsministeriet med henblik
på tilladelse til sagens behandling for nævnet
uanset ankefristens overskridelse.

§ 5. Det påhviler formanden at påse, at næv-
nets afgørelser inden 8 dage meddeles de vær-
nepligtige ved anbefalet brev. Afgørelserne ud-
går med formandens eller næstformandens un-
derskrift.

§ 6. Nævnet kan i bestemt angivne, enkelte
sager bemyndige formanden til foreløbigt at
udøve det i værnepligtslovens § 9, stk. 6 om-
handlede skøn over, hvorvidt en af nævnet af-
gjort sag bør tillades genoptaget til fornyet af-
gørelse af henholdsvis sessionen eller nævnet.
Formandens afgørelse vil dog være at forelæg-
ge for nævnet i dettes førstkommende møde til

endelig beslutning om, hvorvidt tilladelse til sa-
gens genoptagelse bør meddeles eller nægtes.

Stk. 2. Nævnet kan endvidere bemyndige
formanden, henholdsvis sekretæren til på næv-
nets vegne at udøve den nævnet ved § 2, stk. 3,
tillagte beføjelse.

§ 7. Indenrigsministeren ansætter en sekre-
tær for nævnet og stiller eventuel yderligere
fornøden medhjælp til rådighed.

Stk. 2. De med nævnets virksomhed for-
bundne udgifter, derunder honorar til forman-
den, de øvrige medlemmer og sekretæren, af-
holdes af statskassen.

§ 8. Nævnets medlemmer og suppleanter, se-
kretæren og eventuelle medhjælpere er under
ansvar efter borgerlig straffelovs §§ 152 og 263
forpligtet til overfor alle uvedkommende at
hemmeligholde, hvad de gennem deres virk-
somhed i nævnet bliver vidende om.

Indenrigsmin. j.nr. 2.kt. 2000-8-1968. 00-7-6449

77








