AFTALE OM
VÆRNEPLIGTSTJENESTE

EN AFTALE OM VÆRNEPLIGTSTJENESTE MED
FORSVARET ELLER BEREDSKABSSTYRELSEN GIVER
DIG STØRST MULIG INDFLYDELSE PÅ, HVOR OG
HVORNÅR DU AFTJENER DIN VÆRNEPLIGT.

VÆRNEPLIGTSAFTALEN KAN DU INDGÅ, HVIS DU ER BLEVET
FUNDET EGNET PÅ FORSVARETS DAG (SESSION).
Hvorfor skal jeg indgå en aftale?
Trækker du frinummer har du med aftale om værnepligtstjeneste mulighed for at melde
dig frivilligt og komme i betragtning til en værnepligtsplads, hvis der er en ledig plads. Du
kan selv få indflydelse på tidspunkt og tjenestested. Ved at indgå aftalen, flyttes du ikke
mod dit ønske til et andet tjenestested, med mindre det er som led i det planlagte tjeneste- og uddannelsesforløb.
Trækker du et lodnummer på Forsvarets Dag, der giver indkaldelse, får du tildelt et tjenestested efter Forsvarets eller Beredskabsstyrelsens behov. Du kan dog, ved at indgå aftale
om værnepligtstjeneste, selv få indflydelse på tidspunkt og tjenestested.
Er du kvinde, er aftale om værnepligtstjeneste den mulighed du har, for at melde dig til
at aftjene værnepligt, da du ikke indgår i trækningen af lodnummer på Forsvarets Dag.
Hvordan søger jeg?
Du søger om at indgå en aftale om værnepligtstjeneste ved at udfylde det vedhæftede
ansøgningsskema. Har du trukket frinummer eller er du kvinde, kan du søge om at aftjene værnepligt frem til du er fyldt 32 år. Har du trukket et lodnummer, der forventes at
føre til indkaldelse, skal du indsende ansøgningsskemaet senest 3 måneder før din værnepligt starter.
Du kan skrive tre prioriterede tjenestesteder. Får du din 2. eller 3. prioritet, anses aftalen
stadig for overholdt.
Kan aftalen ophæves, annulleres og udsættes?
Du kan ophæve din aftale, hvis.
1. Du i løbet af 4 uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarsministeriets
Personalestyrelse og meddeler at du ønsker at ophæve aftalen (Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen ophævet helt frem til mødedagen).
2. Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.
3. Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige forhold).
4. Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag, bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste eller får ændret bedømmelsen fra egnet til begrænset egnet og inden mødetidspunktet
søger om at få aftalen ophævet.
5. Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.
6. Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarsministeriets Personalestyrelse er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om
værnepligtstjeneste.

Hvis du som mand har indgået aftalen under 4 uger fra den dato du skal møde til værnepligtstjeneste (mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.
Du vil fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse modtage skriftlig besked, såfremt aftalen
alligevel ikke kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.
Der kan opstå situationer, hvor Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen må annullere aftalen.
I så fald er det dit lodtrækningsnummer fra Forsvarets Dag, der afgør, om du skal indkaldes eller ej.
På lige fod med andre værnepligtige kan du udsætte din indkaldelse på grund af uddannelse eller andre særlige forhold.
Ansøgning
Aftale om værnepligtstjeneste SKAL udskrives og udfyldes. Husk også at underskrive aftalen!
Du kan scanne den udfyldte aftale og sende den ved at klikke på ”Send ansøgning”. Du
skal bruge knappen ”Henvendelse”.

Send ansøgning

Aftalen kan også sendes med post til
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
Postboks 345
2750 Ballerup

AFTALE OM VÆRNEPLIGTSTJENESTE
CPR-nummer:

-

Navn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Værnepligtiges e-mail:
Mødekode

Tlf.:

Tjenestested

Mødetidspunkt
Måned

År

Se hvor og hvornår der er ledige pladser på forsvaretsdag.dk
Aftale om værnepligtstjeneste er en skriftlig aftale imellem dig og Forsvarsministeriets Personalestyrelse
om, at du bliver indkaldt til værnepligtstjeneste ved et bestemt tjenestested og på et bestemt tidspunkt. Søger du
udsættelse gælder den indgåede aftale stadig – dog kan udsættelsen medføre, at indkaldelsesstedet ændres.

Denne aftale kan ophæves, hvis:

Kan aftalen ophæves?

1. Du i løbet af 4 uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarsministeriets Personalestyrelse
og meddeler at du ønsker at ophæve aftalen (Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen
ophævet helt frem til mødedagen).
2. Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.
3. Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige
forhold).
4. Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag, bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste - eller får ændret
bedømmelsen fra egnet til begrænset egnet og inden mødetidspunktet søger om at få aftalen ophævet.
5. Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.
6. Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarsministeriets Personalestyrelse er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om værnepligtstjeneste.
Hvis du som mand har indgået aftalen under 4 uger fra den dato du skal møde til værnepligtstjeneste
(mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.
Du vil fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse modtage skriftlig besked, såfremt aftalen alligevel ikke
kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.
Når du underskriver aftalen, bekræfter du samtidig at du vil modtage en indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste, samt at du efter opsigelsesfristens udløb giver afkald på din mulighed for at blive fritaget for værnepligtstjeneste (frinummerchance). Du giver samtidig tilladelse til, at oplysninger kan indhentes fra andre offentlige
myndigheder.
Jf. værnepligtslovens (lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006) §26: “Enhver værnepligtig er selv ansvarlig
for, at bopælsforandringer, bortrejse og lignende ikke er til hinder for, at indkaldelsesordrer og andre meddelelser
fra myndighederne om værnepligten kan komme pågældende i hænde rettidigt”.
Du vil modtage svar på din ansøgning som Digital Post (e-Boks)

For indgåelse af aftale
____________________________________________________________
Ansøgerens underskrift

________________________
Dato

Fuldmagt fra værge eller formynder vedlagt (sæt kryds)
OKT 2018

