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1. FOLK & SIKKERHED
Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation, der éntydigt arbejder for, at Danmark til stadighed har et ”robust samfund”.
Folk & Sikkerhed har i den forbindelse en væsentlig forpligtelse til at sørge for, at forholdene omkring Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet, Politiet og den civile sektor af betydning for samfundets robusthed løbende bliver sat på dagsordenen – både i offentligheden
og blandt politikerne.
2. GRUNDLAG FOR DET KOMMENDE FORSVARSFORLIG
Det officielle oplæg til Danmarks fremtidige udenrigs-, sikkerheds-, forsvars-, udviklings- og
handelspolitik er rapporten fra Ambassadør Peter Taksøe-Jensen fra foråret 2016 - ”Dansk
diplomati og forsvar i en brydningstid” (”Taksøe-rapporten”).
Taksøe-rapporten indeholder en række væsentlige betragtninger og anbefalinger - på forsvarsområdet også ganske konkrete anbefalinger. Rapporten er imidlertid ikke tilstrækkelig som grundlag for et mere konkret og fyldestgørende oplæg til de politiske drøftelser
om et nyt forsvarsforlig. Dertil mangler rapporten analyser på en lang række områder, herunder opgaver, personel, materiel, dimensionering m.v. Særligt mangler en grundig analyse særligt af dansk forsvars forventede eller mulige fremtidige opgaver, som er – eller bør
være – dimensionerende for det fremtidige danske forsvar.
Hvis Taksøe-rapporten derfor er det eneste officielle grundlag for det kommende forsvarsforlig, er der sandsynlighed for, at forliget vil blive til på et grundlag, der ikke er kendt for
offentligheden - og i værste fald på et ikke fuldt analyseret grundlag.
Af disse grunde er der behov for offentlige bidrag til debatten forud for forhandlinger omkring det kommende forsvarsforlig.
3. RAPPORTENS INDHOLD
Den Alternative Forsvarsrapport er Folk & Sikkerheds bidrag til debatten om det kommende forsvarsforlig. Rapporten er skrevet, så den både kan anvendes på det politiske niveau
og som grundlag for en debat i medier og blandt befolkningen.
I overensstemmelse med Folk & Sikkerheds Mission, Vision, Formål og Værdier har Den
Alternative Forsvarsrapport en holdnings- og værdibaseret tilgang til emnet. Rapporten er
derfor centreret om de overordnede retningslinjer – ”pejlemærker” – for Danmarks fremtidige forsvar. Rapporten rummer imidlertid også konkrete anbefalinger til indholdet af det
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kommende forsvarsforlig. Rapporten kan derfor både anvendes som grundlag for en generel debat om Danmarks forsvarspolitik og forsvar og som grundlag for en meget konkret
debat omkring det kommende forsvarsforlig.
Den Alternative Forsvarsrapport omfatter ikke alle de emner, der bør reguleres i det kommende forsvarsforlig, men koncentrerer sig om udvalgte områder – den sikkerhedsmæssige situation, status for Danmarks forsvar, nuværende og forventede fremtidige opgaver,
personel og materiel. Det er de områder, som efter Folk & Sikkerheds opfattelse bør være
de væsentligste komponenter i forsvarsforliget. Herudover indeholder rapporten nogle
særlige afsnit værende Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Hjemmeværnet.
Rapporten behandler således ikke væsentlige emner som Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder cyber-truslen m.v.
Under udarbejdelsen af Den Alternative Forsvarsrapport har Folk & Sikkerhed modtaget
bidrag fra en længere række organisationer, personer m.v. – nuværende og tidligere tjenstgørende i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet og i Politiet, soldaterforeninger, personelorganisationer, forsvars- og sikkerhedspolitiske teoretikere og flere - der alle har bidraget til rapportens indhold. Hertil kommer bidrag fra Folk & Sikkerheds eget Advisory Board.
Folk & Sikkerhed er taknemmelig for bidragene, der alle er indgået i Folk & Sikkerheds
overvejelser i forbindelse med rapporten. Rapporten er imidlertid Folk & Sikkerheds, og
det er alene Folk & Sikkerhed, der ”står på mål” for rapportens indhold.
4. RAPPORTENS FORMÅL OG MÅL
Formålet med Den Alternative Forsvarsrapport er at få en så bred og åben - gerne offentlig
- debat om Danmarks forsvarspolitik og fremtidige forsvar og en tilsvarende bred og åben
debat omkring det kommende forsvarsforlig.
Målet med Den Alternative Forsvarsrapport er – sammen med Taksøe-rapporten og andre
bidrag, der måtte komme under debatten – at bidrage til, at forhandlingerne omkring det
kommende forsvarsforlig ikke alene bliver en debat om kroner og ører. Debatten bør dreje
sig om Danmarks fremtidige forsvarspolitik og – når den er fastlagt (justeret) – indholdet
af det kommende forsvarsforlig, herunder Forsvarets og Hjemmeværnets fremtidige opgaver, struktur, organisation m.v.
5. AFSLUTNING
Den Alternative Forsvarsrapport vil indledningsvis blive sat til debat ved Folk & Sikkerheds
Sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fredag den 25. november 2016. Det er
herefter planen, at rapporten vil blive omdrejningspunktet for en række debatmøder rundt
omkring i landet.
God læsning!!!
København, den 20. november 2016
Bestyrelsen i Folk & Sikkerhed
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Kapitel 2: Anbefalinger til det kommende
forsvarsforlig
Et relevant, robust og
fremtidssikret dansk
forsvar.

Folk & Sikkerhed anbefaler, at følgende komponenter indgår i det
kommende forsvarsforlig (”Forsvarsforliget”):
1. OVERSKRIFT OG MÅLSÆTNING
Følgende bør være overskriften i og målsætningen for Forsvarsforliget:
”ET RELEVANT, ROBUST OG FREMTIDSSIKRET
DANSK FORSVAR
MED KLARE OPGAVER, RAMMER OG MÅL SAMT
EN STRUKTUR, ORGANISATION OG ØKONOMI I BALANCE –
BÅDE PÅ KORT, MELLEMLANG OG LANG SIGT”
Overskriften og målsætningen følger af:
•
•
•
•

Indholdet af forsvarsforliget bør tage udgangspunkt i en klart formuleret dansk forsvarspolitik.

Den ændrede og forværrede sikkerhedspolitiske situation
Danmarks interesser og befolkningens behov for sikkerhed
Danmarks forpligtelser overfor verdenssamfundet og NATO,
og
Forsvarets og Hjemmeværnets nuværende status, herunder
manglen på kapaciteter, personel og materiel.

2. GRUNDLAG FOR FORSVARSFORLIGET
2.1 Fastlæggelse af indholdet af Forsvarsforliget bør tage udgangspunkt i en klart formuleret dansk forsvarspolitik. Danmarks forsvarspolitik bør fastlægges på baggrund af en tilbundsgående analyse af den sikkerhedspolitiske situation.
2.2 Indholdet af Forsvarsforliget bør fastlægges i henhold til en
stringent analysemodel:
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1. Den sikkerhedsmæssige/sikkerhedspolitiske
situation for Danmark

2. Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik

3. Danmarks Forsvarspolitik

4. Forsvarets/Hjemmeværnets kendte nuværende
og fremtidige opgaver
samt
forventede/mulige fremtidige scenarier og deraf afledte opgaver
på kort, mellemlang og lang sigt

5. Dimensionering af Forsvaret/Hjemmeværnet
De overordnede rammer - Organisation, kapaciteter, personel,
materiel, etablissementer, investeringer m.v.
2.3
6. Økonomi
(Forsvarsbudgettet)
Der skal være politisk vilje til at tilvejebringe de
økonomiske rammer.

Hvis det efter denne analyse viser sig, at der ikke er politisk
vilje til at tilvejebringe de nødvendige økonomiske rammer,
må man gå tilbage til analysens punkt 3, 4 og 5 og prioritere i
opgaver, tidsmæssige aspekter, organisation, kapaciteter, personel, materiel m.v.

..og der bør nedsættes
en forsvarskommission
med henblik på at foreslå
en klar og afbalanceret
dansk forsvarspolitik.

2.3 Der bør nedsættes en Forsvarskommission med henblik på at
forslå en klar og afbalanceret dansk forsvarspolitik og tilvejebringe et solidt grundlag for Forsvarsforliget. Den væsentligt
ændrede og komplekse sikkerhedspolitiske situation sammenholdt med et sandsynligt væsentligt ændret opgavespektrum
og dansk forsvars status i dag, gør det påkrævet, at en sådan
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Taksøe-Jensen rapporten
indeholder en række væsentlige betragtninger
og anbefalinger.

kommissions arbejde gennemføres med baggrund i en meget
grundig analyse. Ambassadør Peter Taksøe-Jensens rapport
”Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid” fra foråret 2016
(”Taksøe-rapporten”) indeholder – også på forsvarsområdet
- en række væsentlige betragtninger og anbefalinger. Rapporten og dens vurderinger er imidlertid ikke tilstrækkeligt
grundlag for politiske drøftelser om et nyt forsvarsforlig.
3. OVERORDNEDE RAMMER OG PARAMETRE FOR FORSVARSFORLIGET

Forsvarsforliget bør løbe
over en otte årig periode
med et midtvejscheck.

3.1 Forsvarsforliget bør løbe over en 8-årig periode – fra 2018
til 2025 – og ikke kun fem år (2018 – 2022) – med et ”Midtvejs-Check” med udgangen af 2021 med mulighed for justeringer, fx i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Det vil
sikre Forsvaret og Hjemmeværnet den fornødne ro til at konsolidere og omstille sig til nye opgaver. De meget væsentlige omstruktureringer, omstillinger, effektiviseringer m.v., som
Forsvaret og Hjemmeværnet har gennemført i indeværende
forligsperiode, har i væsentligt omfang tæret på Forsvarets og
Hjemmeværnets økonomi, kapaciteter, materiel og personel.

…Forudsætninger er at
forsvarsforliget ikke indgåes uden den fornødne
grundige analyse..

En så lang forligsperiode forudsætter imidlertid, at Forsvarsforliget ikke indgås uden den fornødne grundige analyse, jf.
punkt 2.3.
3.2 Alternativt bør Forsvarsforliget alene løbe over en 2-årig periode (2018-2019) med henblik på at få tid til at tilvejebringe analysen. Når resultatet af analysen foreligger, bør Forsvarsforliget
løbe fra 2020 til 2025.

Behov for en tæt løbende
direkte kontakt mellem
det politiske niveau og
Forsvaret/Hjemmeværnet

3.3 Uanset længden af Forsvarsforliget bør der etableres en løbende og meget tæt direkte kontakt mellem det politiske niveau
og Forsvaret/Hjemmeværnet. Denne kontakt (koordination)
skal sikre, at de rammer for Forsvaret og Hjemmeværnet, som
Forliget udstikker, løbende vurderes og – muligt – justeres i
lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Herudover skal koordinationen sikre, at uforudsete udfordringer rettidigt identificeres og adresseres.
3.4 Den ændrede sikkerhedspolitiske situation er dynamisk i sin
natur. Situationen kan ændre sig til det bedre, men også til det
værre, både drastisk og mindre drastisk, og både i løbet af kort
tid eller over et længerevarende tidsforløb.
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Afgørende ”nøgleord” ved udarbejdelse af Forsvarsforliget bør
derfor være:

Sammenhæng
Robusthed
Fleksibilitet

o
o
o

Sammenhæng
Robusthed/Dybde/Udholdenhed
Fleksibilitet / Omstillingsparathed

3.5 Der skal sikres størst mulig overensstemmelse mellem opgaver, mål og midler.
3.6 Der bør lægges betydelig vægt på at indhente, debattere og
integrere den militærfaglige rådgivning fra Forsvaret/Hjemmeværnet og eventuelt andre myndigheder, institutioner og
personer med tilknytning til Forsvaret/Hjemmeværnet og/eller militærfaglig indsigt i sikkerheds- og forsvarspolitik.
3.7 Det bør indarbejdes i forligsteksten, at hvis der i forligsperioden kommer væsentlige nye opgaver, som ikke var forudset
eller kunne forudses ved indgåelse af forliget, og som ikke er
indarbejdet heri, så er udgangspunktet, at sådanne ikke skal
finansieres indenfor Forsvarets og Hjemmeværnets budget,
men midlerne skal findes andets steds.
4. FORSVARSBUDGETTETS STØRRELSE
4.1 Det nuværende forsvarsbudget er på godt 50 % af NATO’s erklærede mål, som Danmark selv har udmeldt, at Danmark vil
arbejde henimod.
Hvis hele den beskæring af Forsvarsbudgettet på 2,7 mia. kr.,
der skete som led i Forslagsforliget 2013 – 2017, tilbageføres
allerede fra 2018, vil forsvarsbudgettets andel af BNP udgøre
1,3%. Tilføres Forsvaret ikke yderligere midler end de 2,7 mia.
kr., vil forsvarsbudgettets andel af BNP grundet den forventede årlige vækst i BNP i 2022 være på 1,2% - dvs. kun marginalt
mere end i dag og forsat meget langt fra NATO’s målsætning.
Danmark bør ”knække
kurven” og formulere en
klar politik om at arbejde
henimod NATO´s 2 procent mål.
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Danmark bør nu bør ”knække kurven” og formulere en klar
politik om at arbejde henimod NATO’s 2%-mål indenfor indeværende og den kommende forligsperiode – med mulighed
for justeringer i både op- og nedadgående retning i tilfælde af
væsentlige ændringer i den sikkerhedspolitiske situation, opgavespektret og lignende.
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5. OPGAVER
5.1 Indledning
Dansk forsvar i dag er primært dimensioneret til at bidrage
med begrænsede styrkebidrag til internationale operationer.
Dansk forsvar i morgen skal – afhængig af en nærmere opgaveanalyse, jf. nedenfor – herudover være dimensioneret til en
række andre opgaver, herunder at ”…operate independently
in a high-intensity warfighting scenario against a peer competitor” og ”…provide the level of forces NATO desires”.

Dansk forsvars fremtidige dimensionering

At kunne løse sådanne opgaver kræver en væsentlig omstilling af Danmarks forsvar.
5.2 Opgaveanalyse
Opgaveanalysen bør
også omfatte Beredskabsstyrelsen.

o

Forsvarsforliget bør indeholde en grundig opgaveanalyse for
at kunne fastlægge dimensioneringen af fremtidens danske
forsvar. Opgaveanalysen bør omfatte Beredskabsstyrelsen,
der i flere mulige scenarier sammen med Politiet, Forsvaret og
Hjemmeværnet kan komme til at spille en væsentlig rolle for
Danmarks sikkerhed.
Opgaverne bør rubriceres i følgende:

o

Aktuelle (kendte) opgaver – dvs. opgaver, som Forsvaret,
Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kender, og som skal
løses nu.

o

Fremtidige (kendte) opgaver – dvs. opgaver, som Forsvaret,
Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kender, og som skal
forberedes løst i fremtiden

o

Sandsynlige/mulige fremtidige opgaver – dvs. opgaver, som
Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal forudse at skulle løse i fremtiden – og hurtigt skal kunne omstille sig
til at løse.

5.3 NATO
Forsvarsforliget bør opstille helt konkrete mål
for hvad Danmark kan
bidrage med af kapaciteter/styrker/enheder
indenfor Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og
Hjemmeværnet.

o

Forsvarsforliget bør opstille helt konkrete mål for, hvad Danmark vil kunne bidrage med af kapaciteter/styrker/enheder
indenfor Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Hjemmeværnet som led i nuværende og fremtidige NATO-missioner og
operationer og tidshorisonten herfor. Disse mål bør i videst
DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT

13/80

Kapitel 2: Anbefalinger til det kommende forsvarsforlig

mulige omfang imødekomme NATO’s anbefalinger, som Danmark modtog umiddelbart forud for NATO-topmødet i Warszawa i juli 2016 (”NATO Defence Planning Capability Review
2015/2016”), justeret for udviklingen sidenhen og Danmarks
prioriteringer.
o

I den forbindelse bør Forsvarsforliget tage højde for, at
NATO-beredskaberne og forpligtelserne og de nuværende
missioner i såvel Irak/Syrien samt den kommende mission
i Estland kan blive langvarige og på et tidspunkt kan kræve
yderligere kapaciteter/personel fra de tre værn samt Hjemmeværnet.

Situationen i Østersøområdet og en mulig/sandsynlig eskalering heraf.

o

Forsvarsforliget bør tage højde for Danmarks eventuelle bidrag til NATO’s mulige/sandsynlige fremtidige opgaver, herunder en mulig eskalering af situationen i Østersøområdet. Sidstnævnte kan medføre, at Danmark skal støtte opbygningen og
fremføringen af NATO-kapaciteter til Østersøregionen og muligvis skal stille kapaciteter til rådighed for et område-/territorialforsvar. Denne opgave bør undergives en nøje analyse, som
skal afdække behov for infrastruktur, etablissementer, materiel, styrker/enheder/personel, uddannelse m.v. Eventuelle foranstaltninger i den forbindelse bør iværksættes allerede før
den kommende forligsperiode.

Danmarks aktivistiske
udenrigspolitik bør videreføres.

o

Det er i Danmarks interesse, at de nuværende og muligt kommende internationale kriser og konflikter håndteres solidarisk
og af mange lande i NATO, AU, OSCE og FN-regi. Forsvarsforliget bør tage højde for, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik videreføres.

5.4 Suverænitetshåndhævelse
o

Med den nuværende sikkerhedspolitiske situation kan det
ikke udelukkes, at der kan blive behov for en form for krisestyring eller områdeforsvar – ikke nødvendigvis begrænset til
dansk territorium, men også sammen med Danmarks allierede
og nabolande i Østersøregionen.
Forsvarsforliget bør indeholde en vurdering af hvilke kapaciteter, der er nødvendige i en sådan situation, og en plan for
hurtig tilvejebringelse af sådanne kapaciteter, herunder tidshorisonten herfor.

o

14/80

Grundet den sikkerhedspolitiske situation i Danmarks nærområde bør planen med tilvejebringelse af kapaciteter, personel
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og materiel til et eventuelt områdeforsvar påbegyndes implementeret tidligt i den kommende forligsperiode. Omkring tilvejebringelse af personel – se nedenfor under punkt 6.
Fokus på Arktisk

o

Den fokus og indsats, som det arktiske område har fået – senest
med rapporten om Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis – skal opretholdes. Den sikkerhedspolitiske udvikling i det arktiske område skal dog fortsat nøje monitoreres, således at eventuelle yderligere tiltag rettidigt kan iværksættes.

5.5 Myndighedsopgaver
o

Forsvarsforliget bør lægge op til et analysearbejde i forligsperioden til afdækning af, om nogle af de opgaver, særligt de
administrative, der p.t. løses af Forsvaret og Hjemmeværnet
– og som lægger beslag på ressourcerne – bedre og muligt
mere omkostningseffektivt kan løses af andre myndigheder
eller udliciteres, således at Forsvaret og Hjemmeværnet kan
koncentrere sig om deres (militære) kerneopgaver. Det kan
eksempelvis være bevogtning af etablissementer.

5.6 Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver

Initiativer på Nordefco
området bør intensiveres

o

Danmarks interesser indenfor sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik bør nøje vurderes og prioriteres, når nye/fremtidige opgaver i denne kategori opstår, og når det overvejes, om
Danmark skal bidrage hertil.

o

Opgaver under denne kategori bør, udover i NATO og FN-regi,
koncentreres omkring bi- eller flerlateralt forsvarssamarbejde,
primært mellem de nordiske lande som led i NORDEFCO. Initiativer på dette område er allerede iværksat, men bør intensiveres.
Dette gælder i særdeleshed på materielområdet, hvor et tættere
samarbejde vil kunne øge robustheden.

o

Hvis det skulle blive nødvendigt at prioritere mellem opgaverne nævnt ovenfor under NATO og Suverænitetshåndhævelse
på den ene side og opgaver i denne kategori på den anden
side, bør de førstnævnte have forrang.

5.7 Konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver
Danmarks interesser inden for sikkerheds,-udenrigs og
handelspolitik bør nøje
vurderes og prioriteres

o

Danmarks interesser indenfor sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik bør nøje vurderes og prioriteres, når nye/fremtidige opga-
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ver i denne kategori opstår, og når det overvejes, om Danmark
skal bidrage hertil.
o

Danmark bør i internationale fora og overfor væsentlige internationale samarbejdspartnere arbejde for en rettidig intervention med korrekte og tilstrækkelige midler i en potentiel
konfliktsituation/et potentielt konfliktområde, der kan berøre
Danmark og NATO’s interessesfære.

5.8 Andre opgaver
Danmark har tradition
for et unikt samarbejde
mellem Forsvar, Beredskab, Politi og Hjemmeværn

o

De senere års begivenheder, herunder særligt terroranslaget i
februar 2015 og de yderligere bevogtningsopgaver, der fulgte
i kølvandet heraf, migrations-krisen og indførelse af grænsekontrol, har afdækket, at Politiet for nuværende ikke er dimensioneret til løsning af sådanne ressourcekrævende og længerevarende opgaver. Sådanne opgaver kan ikke løses uden
bistand fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet
– og disses kapaciteter er også begrænsede. Viljen og evnen
til at planlægge og operere koordineret på tværs af sektorer er
en afgørende forudsætning for, at sådanne opgaver vil kunne
løses hensigtsmæssigt fremadrettet.

Viljen og evnen til at
planlægge og operere
koordineret på tværs af
sektorer er en afgørende
forudsætning.

Samarbejdet og samvirket mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet i nationale krise- og spidsbelastningssituationer bør derfor ikke blot fastholdes men styrkes
- og muligt nytænkes/samtænkes - i højere grad end hidtil,
dog med fastholdelse af sektoransvaret. Fælles løsning af kerneopgaver i sådanne situationer bør sættes i centrum med det
formål at nå til en langsigtet, robust løsning.

Samarbejdet og samvirket bør styrkes og
nytænkes/samtænkes.
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I forhold til mange andre lande har Danmark tradition for et ret
unikt samarbejde mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og
Hjemmeværnet. Samarbejdet sker løbende på både strategisk,
operativt og taktisk niveau.

o

Det bør i ovennævnte forbindelse sikres, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet har de nødvendige kapaciteter til
at kunne bistå Politiet med det ekstra personel og materiel,
som er påkrævet.

o

Det styrkede samarbejde og samvirke mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet bør ske på såvel strategisk som operativt og taktisk niveau via allerede etablerede/
formelle samarbejdsfora.
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Øget øvelsesvirksomhed bør også på alle
tre niveauer –også det
taktiske niveau overvejes
og afprøves.

o

Øget øvelsesvirksomhed mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet på alle tre niveauer, dvs. også det taktiske niveau, bør overvejes med henblik på at afprøve planernes
holdbarhed og justering af disse.

o

Forsvarslovens § 7 bør overvejes ændret for at præcisere, at sådanne opgaver må forventes at blive en del af Forsvarets faste
”opgavekatalog” fremover. Formuleringen fra Hjemmeværnslovens § 1 ”…, herunder opgaver, der støtter myndigheder i
disses opgavevaretagelse” vil være dækkende.

Forsvarslovens § 7 bør
præciceres.

6. PERSONEL
6.1 Generelt
Behov for tilstrækkeligt
personel af alle kategorier.

Personelmangel er en
kombination af manglende rekruttering og
manglende fastholdelse.

o

Det er helt afgørende for Forsvarets og Hjemmeværnets evne
til at løse pålagte og forventede fremtidige opgaver, at der rådes over tilstrækkeligt personel af rette kategori, alder og rang
og med rette uddannelse og erfaring til at løse opgaverne.
Talrige rapporter, avisskriverier, udtalelser fra Forsvaret selv,
Forsvarets personelorganisationer m.m.fl. indenfor de seneste
to år vidner om, at personelsituationen i Forsvaret er kritisk.
Der mangler personel i alle tre værn og i alle personelgrupper, i nogle værn, personelgrupper og på nogle tjenestesteder
mere end 15 %. Personelmanglen er kombination af manglende rekruttering og manglende fastholdelse/ekstraordinær
personelafgang. Hertil kommer, at adskillige målinger dokumenterer en foruroligende høj utilfredshed blandt personellet. Den grundlæggende årsag er med meget stor grad af
sandsynlighed en manglende sammenhæng mellem mål og
midler, som over tid naturligt fører til personelutilfredshed,
personelafgang og rekrutteringsudfordringer.
Manglen på personel og en ekstraordinær personelafgang
rummer primært to væsentlige problemstillinger:

Dagligdagen skal hænge
bedre sammen.…

For det første skaber det udfordringer for Forsvaret at få dagligdagen til at hænge sammen. Dette skaber yderligere pres
på det resterende personel, som, hvis presset er langvarigt,
igen kan føre et ekstraordinær personel adgang.

Ellers medfører det tab af
erfaring og ekspertise.

For det andet – og det væsentligste – medfører det tab af erfaring og ekspertise, som det kan tage meget lang tid at genopbygge.
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Rekruttering og fastholdelse

o

Årsagerne til udfordringerne med (1) at rekruttere tilstrækkeligt personel til forsvaret, og (2) at fastholde personellet, herunder samtlige årsager hertil, bør være en hovedprioritet for
Forsvaret at få afdækket, og at få iværksat de nødvendige initiativer. Erfaringerne bør indgå i forligsforberedelserne for at
sikre en langvarig og holdbar løsning.

o

HR delstrategierne, der blev implementeret i forbindelse med
seneste forlig, herunder de personalemæssige, militære og
økonomiske effekter af disse, bør evalueres og eventuelt justeres. Forsvarets personelorganisationer bør inddrages heri.

Kombination af et 100
procent frivilligt/professionelt forsvar og et
forsvar baseret på reservestyrker.

6.2 En kombination af et 100% frivilligt/professionelt forsvar og et
forsvar baseret på reservestyrker
o

De nuværende og forventede fremtidige opgaver peger éntydigt i retning af, at Danmark fremadrettet fortsat skal have
en kombination af et frivilligt/professionelt forsvar (”stående
forsvar”) og et forsvar baseret delvist på reservestyrker (”reservebaseret forsvar”).

Det stående forsvar skal
kunne løse opgaver af
høj ekspertise/professionalisme og med kort
varsel.

o

Grundstammen ved løsning af Forsvarets operative (”skarpe”)
opgaver bør fortsat være det stående forsvar, dvs. professionelt/fastansat personel. Det stående forsvar skal løse de opgaver, der forudsætter en meget høj grad af ekspertise/professionalisme og kort beredskab. Hertil kommer de daglige,
planlægnings- og driftsmæssige opgaver.

o

Dele af det reservebaserede forsvar skal integreres i og – sammen med dele af Hjemmeværnet - bistå det stående forsvar i
dets løbende opgaveløsning.
Den resterende del af det reservebaserede forsvar skal kunne
integreres i og bistå Forsvaret og Hjemmeværnet med at løse
mulige fremtidige opgaver, jf. nedenfor om Reservestyrken.

6.3 Reservestyrken
En reservestyrke bestående af tidligere fastansat personel samt specialister
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o

For at give Forsvaret dybde/udholdenhed på en omkostningseffektiv og økonomisk holdbar måde bør grundstammen i
Forsvarets opgaveløsning som anført suppleres med en reservestyrke bestående af tidligere fastansat personel og af hjemsendt personel – dels i form af enkeltpersoner/specialister,
dels i form af deciderede reserveenheder i de værn, hvor der
er mulighed/behov herfor.
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Størrelsen af reservestyrken bør forøges

En fremtidig reservestyrke bør opdeles i en
”aktiv reserve” og en ”
fleksibel reserve”.

o

I forhold til den nuværende situation i Forsvaret bør størrelsen
af reservestyrken forøges. Der er ikke tale om et forslag om
genindførelse af den mobiliseringsstyrke, som blev afskaffet
med forsvarsforliget 2005 - 2009 eller noget, der blot minder
herom. Der er tale om en ændret og mere relevant anvendelse
af den nuværende reserve og hjemsendt personel, herunder
værnepligtige.

o

Forsvarets fremtidige opgaveløsning generelt bør i højere grad
end hidtil baseres på anvendelse af en blanding af fastansat
personel, personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige.
Dette bør ske med afsæt i ”Aftale om Forsvarets Fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven”
fra 19. december 2014, der er mundet ud i det såkaldte ”Totalstyrkekoncept” efter britisk, canadisk, australsk og amerikansk
model, jf. ”Delstrategi 9” i Forsvarets HR-politik. Delstrategi 9
bør implementeres hurtigt muligt.

o

Den fremtidige reservestyrke bør overvejes opdelt i en ”aktiv
reserve” og en ”fleksibel reserve”.

o

Den aktive reserve består af det reservepersonel, der sammen
med Hjemmeværnets frivillige, er omfattet af Totalstyrkekonceptet og Delstrategi 9. Den aktive reserve skal bistå Forsvarets faste struktur med den løbende opgaveløsning, både generelt men også i forbindelse med fx supplering/afløsning ved
længerevarende deployeringer i internationale missioner. Den
aktive reserve eller dele heraf skal således være deployerbare.
Dette forudsætter, at den aktive reserve har et relativt højt
uddannelses- og aktivitetsniveau, samt at der foreligger det
fornødne ”commitment” fra personellet i den aktive reserve.
Uddannelsesniveauet skal løbende vedligeholdes, og der skal
være mulighed for videreuddannelse. Dette kan med fordel
ske som led i en énstrenget uddannelsesstruktur sammen
med de fastansatte. Den aktive reserve skal bestå primært af
det nuværende personel af reserven, tidlige fastansat personel
og personel med reaktionsstyrkeuddannelse, men kan også
bestå af tidligere værnepligtige, der tegner kontrakt med Forsvaret. Dele af Hjemmeværnets frivillige kan indgå i samme
opgaveløsning.

Den aktive reserve skal
have ”commitment”.

Tilskyndelse til at forrette tjeneste og eventuel
kompensation.

o

Det bør overvejes at ændre lovgivningen, således at personel
af reservestyrken, der indgår i den aktive reserve, i højere grad
tilskyndes til at forrette tjeneste, eventuelt ved en vis kompensation til i hvert fald mindre virksomheder for ulemperne ved
DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT
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at undvære personale i kortere eller længere tid, beskyttelse
imod ansættelsesretlige konsekvenser eller lignende.
o

Dette forudsætter, at den fleksible reserve har et vist uddannelsesniveau i forbindelse med deres hjemsendelse og – muligvis
for dele af den fleksible reserve – ydermere et vist løbende aktivitetsniveau. Grundstammen i den fleksible reserve skal være
hjemsendte værnepligtige og personel med reaktionsstyrkeuddannelse, der skal enkadreres i enheder. Føringsstrukturen
tilvejebringes ved det nuværende personel af reserven og tidligere fastansat personel. Hjemmeværnets frivillige kan indgå
i samme opgaveløsning. Den fleksible reserve skal – muligvis
under et andet navn – erstatte den nuværende Totalforsvarsstyrke, jf. nedenfor.

Grundstammen i reservestyrken skal være hjemsendte værnepligtige og
personel med reaktionsstyrkeuddannelse.

o

Den sikkerhedspolitiske
situation har ændret sig
væsentlig siden totalstyrkekonceptet blev
oprettet.

Den fleksible reserve skal kunne bistå med at løse mulige
fremtidige opgaver. Det kan fx være opgaver, der kan opstå i
forbindelse med nationale krise- og katastrofesituationer samt
i tilfælde af en eskalering af fx situationen i Østersøregionen.
Det vil primært omfatte overvågnings-, observations-, bevogtnings- og logistikopgaver samt – ultimativt – (begrænsede)
kampoperationer.

I dag overgår værnepligtige efter hjemsendelse til Totalforsvarsstyrken, som er et register, hvor de værnepligtige er registreret som enkeltpersoner – ikke i enheder. I tre år efter hjemsendelsen er de tidligere værnepligtige forpligtet til at stille
sig til rådighed i op til tre måneder i forbindelse med løsning
af totalforsvarsopgaver for det danske samfund, såfremt Forsvarets stående styrker, det statslige redningsberedskab og
Hjemmeværnet ikke er tilstrækkeligt. I forsvarsforliget 20052009 er det anført, at ”Totalforsvarsstyrken sikrer således, at
samfundet råder over tilstrækkelig kapacitet til at imødegå
trusler mod Danmark og større katastrofer.”
Den sikkerhedspolitiske situation for Danmark og i Danmarks
nærområde har ændret sig væsentligt, siden Totalforsvarsstyrken blev etableret. De mulige fremtidige opgaver har ændret
sig tilsvarende, jf. opgaveanalysen under punkt 5.2 og 5.3.
Som følge heraf bør uddannelsen af de værnepligtige ligeledes ændres, således at de værnepligtige også uddannes til
at virke i enhedsramme. De værnepligtiges uddannelse bør
derfor omfatte ikke bare enkeltmandsuddannelse, men også
funktions- og enhedsuddannelse. Og som følge heraf bør de
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værnepligtige efter hjemsendelse enkadreres og registreres i
enheder, der i givet fald vil kunne aktiveres samlet.
Den fleksible reserve bør
erstatte totalforsvarsstyrkekonceptet

o

Ligeledes som følge heraf bør den fleksible reserve erstatte
den nuværende Totalforsvarsstyrke – muligvis under et andet
navn. I samme forbindelse bør de nuværende opgaver for Totalforsvarsstyrken væsentligt redefineres. Samtidig bør hjemsendte værnepligtige stå til rådighed i længere tid end tre år
- evt. fem år. Dette vil muligvis kræve en justering af lov om
forsvarets personel.

Føringsstrukturen

o

Føringsstrukturen for Totalforsvarsstyrken (”Den Regionale Føringsstruktur”) skal bevares og indgå som føringsstruktur for
den fleksible reserve. Den Regionale Føringstruktur bør bibringe et passende uddannelses - og aktivitetsniveau, der sætter
dem i stand til at uddanne og føre den fleksible reserve, såfremt denne måtte blive aktiveret.

6.4 Værnepligtige
o

De opgaver, der i givet fald kan forudses at skulle løses territorialt eller i Danmarks nærområde i tilfælde af nationale krise- og katastrofesituationer samt i tilfælde af fx en eskalation af
situationen i Østersøregionen, kræver formentlig ikke samme
grad af uddannelse, erfaring og rutinering som fx indsættelser
i internationale operationer. Disse opgaver kan – hvis de bliver
aktuelle - løses af tidligere (hjemsendte) værnepligtige. Sådanne opgaver, der primært omfatter observation, overvågning,
bevogtning, logistik og (begrænsede) kampoperationer, vil formentlig først skulle iværksættes med længere varsler. Sådanne
opgaver kan i givet fald løses af den fleksible reserve, jf. ovenfor.

Antallet af værnepligtige
bør øges.…

o

Antallet af værnepligtige bør i den forbindelse forøges, således at det sikres, at der i givet fald er tilstrækkeligt personel til
at løse sådanne opgaver. Der bør iværksættes et analysearbejde til at afdække det nødvendige antal værnepligtige til at løse
de mulige/sandsynlige fremtidige opgaver.

..og værnepligtstiden bør
forlænges.

o

Værnepligtstiden bør i samme forbindelse forlænges, således
at det sikres, at de værnepligtige modtager den fornødne uddannelse til også at kunne virke i enhedsramme. Analysearbejdet ovenfor bør også vurdere værnepligtens længde.

o

En forøgelse af antallet af værnepligtige og en forlængelse af
værnepligten vil være en omkostningseffektiv måde at øge
Forsvarets dybde og dermed udholdenhed, da de hjemsendDEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT
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te værnepligtige i en årrække efter hjemsendelse kan indgå i
Forsvarets Reserve eller i Hjemmeværnet.
o

Udover at styrke Forsvarets og Hjemmeværnets opgaveløsning rummer værnepligten også en lang række andre fordele,
herunder at Forsvaret opnår en forankring i samfundet, fleksibilitet, ligesom værnepligtsuddannelsen i sig selv indeholder
væsentlige komponenter så som redning (førstehjælp), brandbekæmpelse og ABC, som danner en væsentlig ”samfundsreserve” i krisesituationer. Hertil kommer, at yderligere indtag af
værnepligtige – som en sidegevinst – vil kunne styrke rekrutteringsgrundlaget til ikke bare Forsvaret, men også til Hjemmeværnet.

6.5 Officersuddannelserne, herunder løjtnantsuddannelsen
Løjtnantsuddannelsen
bør gøres permanent.

o

Løjtnantsuddannelsen, der bl.a. grundet udfordringer til rekruttering til officersuddannelserne er midlertidigt genaktiveret, bør gøres permanent. Dette gælder særligt, hvis det besluttes at øge indtaget af værnepligtige, jf. punkt 6.4, da de
(hjemsendte) enheder, hvori de værnepligtige skal enkadreres, kræver en føringsstruktur.

o

Genindførelse af løjtnantsuddannelsen vil også være en omkostningseffektiv måde at øge Forsvarets fleksibilitet, dybde
og dermed udholdenhed, da de hjemsendte officerer i en årrække efter hjemsendelse ligesom de værnepligtige kan indgå
i Forsvarets Reserve eller i Hjemmeværnet. Hertil kommer, at
en løjtnantsuddannelse vil kunne styrke rekrutteringsgrundlaget til officersuddannelserne.

6.6. Personelstrukturen
Er Forsvarets nuværende
personelstruktur optimal?
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o

Forsvarets nuværende personelstruktur består af godt 50% officerer og befalingsmænd og små 50% menigt personel. Der
bør iværksættes en analyse af Forsvarets personelmæssige situation og organisation, således at eventuelle skævheder afdækkes og på sigt justeres.

o

Såfremt det besluttes at udvide antallet af fastansat personel
i Forsvaret, bør dette ske fortrinsvis i de operative/taktiske enheder, ikke i administrative funktioner, stabe eller lignende, og
fortrinsvis i form af yngre militært ansatte.
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7. MATERIEL
Nuværende akutte materielmangler bør afhjælpes. Dybde og udholdenhed bør styrkes og
materielindkøb bør øges
kvantitetsmæssigt.

De øvrige nordiske landes materielindkøb
er væsentlig større end
Danmarks.

Indflydelsen af finansieringen af nye kampfly
på materielanskaffelser i
alle tre værn og Hjemmeværnet bør analyseres og
monitoreres, så der ikke
igen opstår materielmæssigt efterslæb.

o

De nuværende akutte materielmæssige mangler bør afhjælpes som noget af det første i forligsperioden. Med ”akutte materielmæssige mangler” menes det materiel, der er essentielt
for at få dagligdagen i Forsvaret og Hjemmeværnet til at fungere – beklædning, udrustning og personlige våben. Der er
tale om materiel til uddannelsesenhederne og til de operative
enheder, således at disse kan blive – og forblive – operative.

o

Der bør snarest iværksættes en analyse af omfanget af et materielmæssigt efterslæb. Med det ”materielmæssige efterslæb”
menes det materiel m.v., der har været planer om, men ikke
økonomi til, at anskaffe i en længerevarende periode, eller
materiel, som i øvrigt burde være anskaffet. Udredningen bør
fastlægge overordnede principper og prioriteter for fremadrettet at undgå et materielmæssigt efterslæb.

o

Der bør anskaffes materiel til løsning af Forsvarets og Hjemmeværnets nye opgaver, herunder materiel til at kunne matche en konventionel modstander. Dette må muligvis afvente
udfaldet af et nærmere analysearbejde.

o

Forsvarets/Hjemmeværnets dybde/udholdenhed bør styrkes
ved, at materielindkøbene også sikrer øget kvantitet i Forsvarets og Hjemmeværnets materiel, således at der er tilstrækkelig materiel til både stående enheder, eventuelle reserveenheder i alle tre værn og til Hjemmeværnets enheder.

o

Danmark har de senere år anvendt omkring 11% af det samlede
forsvarsbudget på materielanskaffelser, jf. Taksøe-rapporten. En
offentliggjort analyse af de svenske forsvarsudgifter fra foråret
2016 sammenholdt med de øvrige nordiske lande lægger imidlertid til grund, at Danmark de senere år kun har anvendt mellem
5 og 7 % på materielanskaffelser. Til sammenligning har de øvrige
nordiske landes materielanskaffelsesbudgetter i samme periode
ligget på mellem 18 og 22 %.
Der bør i forliget indarbejdes en klar plan for, hvorledes materielinvesteringerne – dvs. ny-investeringerne – bringes op på 20 %
af det samlede forsvarsbudget fremadrettet.

o

Indflydelsen af finansieringen af indkøbet af nye kampfly på materielanskaffelserne – og aktivitetsniveauet generelt - i alle tre værn
og i Hjemmeværnet bør nøje vurderes og monitoreres, således at
der ikke – på ny – opstår et større materielmæssigt efterslæb.
DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT
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8. HÆREN, SØVÆRNET, FLYVEVÅBNET
8.1 Taksøe-rapporten
o

Taksøe-rapporten indeholder nogle både generelle og mere konkrete anbefalinger til de tre værns fremtidige opgaver, materiel
m.v. Hver enkelt af disse anbefalinger bør overvejes og vurderes i
forbindelse med forhandlingerne om Forsvarsforliget.
Imidlertid er anbefalingerne i Taksøe-rapporten relativt få og ikke
fyldestgørende som grundlag for Forsvarsforliget. Som supplement til Taksøe-rapporten bør nedenstående anbefalinger for de
tre værn derfor overvejes og vurderes i forbindelse med Forsvarsforliget.

Som supplement til
Taksøe-Jensen rapporten
bør følgende anbefalinger overvejes og vurderes.

8.2 Fælles for alle tre værn
o

Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet (”Værnene”) skal have en størrelse, udholdenhed (”robusthed”) og bredde, der sætter dem i
stand til at løse et bredt spektrum af opgaver både i nærområdet og internationalt - og både i samarbejde med og suppleret af
styrker fra de øvrige NATO-lande.

o

Retningsgivende for dimensionering af værnene bør være NATO
Defence Planning Capability Review 2015/2016 fra 10. juni 2016,
der i essensen indeholder følgende anbefalinger:

o

Der er behov for yderligere kapaciteter, der forbedrer dansk forsvars evne til at operere i alle ”war-fighting environments”.

o

Dansk forsvar skal indrettes, herunder bemandes og udrustes, til
en potentiel kamp imod en ligeværdig, konventionelt udstyret
modstander.

Behov for en mechanised
infantry brigade

o

Dansk forsvar skal kunne stille de styrker til rådighed for NATO,
som NATO efterspørger. Dette gælder særligt Hæren, hvor
NATO efterspørger en ”mechanised infantry brigade”.

Anskaffelse af nye kampfly bør ikke påvirke andre
dele af Forsvaret i negativ retning.

o

Anskaffelsen af de nye kampfly skal ikke påvirke andre dele af
dansk forsvar i negativ retning.

o

Herudover indeholder NATO Defence Planning Capability Review et meget klart varsel om, at sikkerhedssituationen kan føre
til, at Danmark må forvente, at NATO vil anmode om yderligere
styrker, som er fuldt kapable til at indgå i høj-intensive operationer - på et langt højere varsel end på nuværende tidspunkt.

Behov for større robusthed og bredde..
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Forsvarsforliget bør tage højde herfor.
Krav til kapaciteter, materiel og personel.

o

Ovenstående stiller krav til yderligere kapaciteter, materiel
og personel. Med et konventionelt afsæt vil Forsvaret relativt
hurtigt kunne omstilles til bekæmpelse af mere asymmetriske
modstandere (pirater, Taleban-lignende styrker og lignende).
Forsvarsforliget bør tage højde herfor.

o

Da økonomien i forbindelse med Forsvarsforliget muligt vil
blive en dimensionerende (begrænsende) faktor, bør – af omkostningsmæssige årsager - tilvejebringelse og bemanding af
ovenstående og de nedenfor nævnte kapaciteter overvejes
løst delvist af en reservestruktur tilpasset værnenes muligheder og behov.

8.3 Hæren
Hæren bør gennemgå
en hurtig omstilling.. Så
den igen kan operere på
brigadeniveau.

Hæren bør tilvejebringe
kapaciteter der efterspørges af NATO.

o

Hæren bør påbegynde en (hurtig) omstilling, således at Hæren
på sigt – og senest ved udløbet af Forsvarsforliget – er i stand til
igen at operere på brigadeniveau. Hæren bør i den forbindelse
kunne opstille en (deployerbar) mekaniseret infanteribrigade.
Indenfor den forventede økonomiske ramme for Forsvarsforliget er en stående brigade formentlig illusorisk. Mulighed for
opstilling af en brigade vil derfor kræve anvendelse af såvel
stående personel som reservepersonel.

o

Hæren skal råde over og kunne indsætte både lettere mobile
infanterienheder og tunge pansrede enheder.

o

I lyset af ovenstående bør for Hærens vedkommende tilvejebringes kapaciteter, materiel og personel, der kan udgøre en
mekaniseret infanteribrigade som efterspurgt af NATO, og
som kan støtte en sådan. Dette kunne eksempelvis være:
o		 Flere kampvogne
o Flere artilleripjecer/artillerienheder og artilleripejlekapacitet
o Mere ingeniørkapacitet
o Mere mobil logistisk kapacitet
o Mere signal-, herunder signalopklarings-kapacitet
o Herudover bør der overvejes en enhed til mulig indsættelse
		 i det arktiske område.

8.4 Søværnet
Søværnet bør kunne
bemande samtlige deres
skibe..

o

Søværnet bør kunne bemande samtlige deres skibe. Der bør
derfor snarest tilvejebringes yderligere personel, således at
alle tre fregatter kan bemandes. For at skabe den fornødne roDEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT
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busthed bør en eventuel udvidet anvendelse af reservepersonel overvejes.
Søværnet har brug for
yderligere kapaciteter.

o

Søværnet bør snarest anskaffe de fornødne kapaciteter, således at Søværnet kan indgå i NATO’s ballistiske missilforsvar.
Ruslands nylige deployering af Iskander- og andre missiler i
Østersø-regionen tilsiger klart, at en sådan investering opprioriteres.

o

Afhængig af en nærmere analyse af formodede fremtidige
opgaver for Søværnet, bør for Søværnet overvejes tilvejebringelse af yderligere kapaciteter og materiel, der – udover det
i NATO Defence Planning Capability Review anførte – kunne
være:
o Langtrækkende luftværn
o Ubådsbekæmpelseskapacitet, tillige omfattende de nye
		 Seahawk-helikoptere
o Sømine-kapacitet til såvel offensive som defensive operatio		 ner
o Antallet af kyst-ubåde som de, Danmark var i besiddelse af
		 tidligere, er i NATO i dag væsentlig beskåret i forhold til, da
		 Danmark besluttede at afskaffe ubådsvåbnet. Samtidig er
		 der klare indikationer på, at Rusland opererer i Østersøen –
		 og i danske farvande, herunder ved Grønland – med ubåde.
		 Ubådskapaciteten bør derfor overvejes genindført, evt. i
		 samarbejde med øvrige nordiske lande.

8.5 Flyvevåbnet
Flyvevåbnet lever bedst
op til NATO´s ønsker.

o

Baseret på iagttagelserne og anbefalingerne i NATO Defence
Capability Review er Flyvevåbnet det af de tre værn, som i højest grad lever op til NATO’s nuværende ønsker. Forsvarsforliget bør derfor primært adressere de ”udestående” punkter i
NATO Defence Capability Review, herunder
o Tilvejebringelse af personel (flybesætninger)
o Deployerbare kapaciteter til ”air base support and protection
		 modules”
o “Air-to-air re-fulling capabilities”, og
o “Long-range intelligence, surveillance and reconnaissance
		 platform”
		
		 inklusive mulighederne og tidsrammen for tilvejebringelse
		 af sådanne yderligere kapaciteter.
o Afhængig af en nærmere analyse af formodede fremtidige
		 opgaver for Flyvevåbnet, bør for Flyvevåbnet overveje tilve-
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		 jebringelse af yderligere kapaciteter og materiel, der – ud
		 over det i NATO Defence Planning Capability Review anførte
		 – primært kunne være jordbaseret luftforsvar.
9. HJEMMEVÆRNET
Hjemmeværnet bør
integreres yderligere i
Forsvarets opgaveløsninger...

o

Hjemmeværnet bør integreres yderligere i Forsvarets opgaveløsning. Dette gælder særligt Hjemmeværnets ca. 15.000
aktive medlemmer. DS9-arbejdet understøtter dette arbejde.
Delstrategi 9 bør implementeres hurtigt muligt.

.. de aktive medlemmer
bør gøres mere mobile.

o

I ovennævnte forbindelse bør Hjemmeværnets ca. 15.000
aktive medlemmer gøres mere mobile – ”deployerbare” – indenfor dansk territorium, således at Hjemmeværnet i givet
fald kan indsættes andre steder end i deres lokalområde.
I samme forbindelse bør det overvejes at uddanne dele af
Hjemmeværnets aktive til at operere i bataljonsramme. Dette
bør indgå i analysen af dansk forsvars fremtidige opgaver.

o

Hjemmeværnets omfattende og stigende bistand til det civile samfund, herunder til løsning af opgaver i samarbejde
med Politiet, bør opretholdes. Men det bør i den forbindelse
holdes for øje, at Hjemmeværnet er en militær organisation,
hvorfor den militære metier fortsat bør være det bærende
element i Hjemmeværnets virksomhed.

o

Det bør overvejes på sigt også at integrere Hjemmeværnet
i Forsvarets struktur. Hjemmeværnets primære opgave er at
bistå Forsvaret i dets opgaveløsning, hvorfor dette vil give
god mening. Ved en eventuelt integration af Hjemmeværnet
i Forsvarets struktur skal Hjemmeværnet imidlertid i vidt omfang bibeholde en udstrakt grad af ”selvstændighed”, ligesom
en integration ikke må have nogen som helst konsekvenser
for det - samfundsmæssigt meget væsentlige - frivillighedselement, der er det bærende element. Hjemmeværnet. Forud
for en eventuel integration skal derfor de mulige implikationer for frivillighedselementet derfor nøje vurderes. Hertil
kommer, at en integration af Hjemmeværnet i Forsvarets
struktur ikke skal påvirke Hjemmeværnets budgetramme i
negativ retning. Afslutningsvis bør Hjemmeværnets Landsråd og eventuelt andre relevante organer inddrages i et
eventuelt arbejde herom.

Hjemmeværnets budgetramme bør ikke påvirkes
negativt..
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1. INDLEDNING
Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik går hånd i hånd. Det gælder i særlig grad i den
nuværende globaliserede verden.
Den sikkerhedsmæssige situation for Danmark er – eller bør være – retningsgivende og
dimensionerende for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik er – eller bør være – retningsgivende og dimensionerende for Danmarks forsvarspolitik:
Den sikkerhedsmæssige/sikkerhedspolitiske situation for Danmark
Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik
Danmarks forsvarspolitik
Uden en klart defineret udenrigs- og sikkerhedspolitik navigerer Danmark på disse væsentlige
områder uden pejlemærker og uden mål. Og så bliver det svært at fastlægge en forsvarspolitik,
der samlet set giver mening for Danmark.
Folk & Sikkerhed er derfor enig med Ambassadør Peter Taksøe-Jensens rapport ”Dansk Diplomati og Forsvar i en brydningstid” (”Taksøe-rapporten”) i, at der bør fastlægges en national
udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der omfatter udenrigs-, sikkerheds-, handels-, udviklings- OG for-svarspolitik. Danmarks konkrete forsvarspolitik, herunder indholdet af den kommende forsvarsforlig 2018-2022, skal følge og være i overensstemmelse med denne strategi.
2. DANMARKS UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK SIDEN AFSLUTNINGEN AF
DEN KOLDE KRIG
Danmark har siden 1948 bidraget med styrker og kapaciteter til internationale operationer
stort set over hele verden indtil midten af 1990’erne fortrinsvis i FN-regi, sidenhen primært
NATO-regi under FN-mandater.
Efter afslutningen af den kolde krig begyndte Danmark at føre en såkaldt ”aktivistisk” udenrigsog sikkerhedspolitik, bl.a. ved at bidrage med styrker og kapaciteter fra Forsvaret og Hjemmeværnet til internationale operationer, fortsat i FN-regi, men også i NATO-regi og udenfor
NATO-regi.
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Det startede med Danmarks bidrag til den første Golf-krig i 1990 i form af korvetten Olfert
Fischer. Sidenhen har Danmark være direkte og meget aktivt involveret i krigene på Balkan, i
Irak, i Afghanistan, i Libyen og senest i Mali og Irak/Syrien. Sideløbende hermed har Danmark
løbende bidraget med mindre kapaciteter, kontingenter og enkeltpersoner i en meget lang
række internationale operationer over hele verden.
Formålet med Danmarks aktivistiske udenrigspolitik har bl.a. været, at Danmark har villet demonstrere i handling, at Danmark var villig til at påtage sig et internationalt ansvar og at bidrage til en verden i fred og frihed.
Som konsekvens af afslutningen på den kolde krig og det forhold, at sikkerhedseksperter,
militæranalytikere m.fl. ikke anså en angreb på dansk territorium for sandsynlig indenfor en
periode på 10 år, blev Danmarks mobiliseringsforsvar nedlagt ved forsvarsforliget 2005 - 2009.
På samme tidspunkt blev antallet af værnepligtige reduceret kraftigt, og værnepligtstiden
nedsat til 4 måneder.
Samtidig startede en kæmpemæssig omstilling af Forsvaret til at være et mindre, ”skarpere”
og mere deployerbart forsvar med (langt) færre kapaciteter, specialdesignet til at bidrage til
Danmarks aktivistiske udenrigspolitik. Sådan ser forsvaret mere eller mindre ud i dag, om end
en omstilling på ny er startet, jf. nedenfor.
3. ÆNDRING AF DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION
Kendetegnende for den sikkerhedspolitiske situation for Danmark fra afslutningen af den
kolde krig har været, at der – bortset fra risikoen for terror og lignende - ikke har været
nogen direkte trussel imod Danmark og Danmarks allierede.
Kendetegnede har også været, at konflikterne og krigene med undtagelse af Balkan-krigene har været langt fra Danmark og Europa.
Og kendetegnede – og meget væsentligt - har afslutningsvis været, at Danmark har kunnet vælge, om Danmark ville bidrage til disse konflikter og krige og i givet fald hvordan.
Den sikkerhedspolitiske situation har imidlertid ændret sig markant indenfor de år. Det
gælder både Danmarks nærområde, i områder, der ligger fjernere fra Danmark, og i Arktis.
Den ændrede sikkerhedspolitiske situation vil indenfor overskuelig tidshorisont kunne
medføre, at Danmark fremadrettet ikke nødvendigvis får frihed til selv at kunne vælge,
om Danmark vil bidrage til fremtidige konflikter og krige eller ej. Danmark risikerer at blive
ufrivilligt inddraget i disse.
Sammenfattende for den sikkerhedspolitiske situation i Verden og dermed også for Danmark og Danmarks allierede er, at denne er dynamisk og uforudsigelig. Dette stiller betydelige krav til Danmarks og Danmarks allieredes udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik
– og som en afledet effekt heraf den måde, hvorpå Danmark og dets allierede bør indrette
deres respektive og kollektive forsvar.
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4. EU OG NATO – og USA?
EU og NATO vil – sammen med FN - fortsat udgøre de vigtigste hjørnestene for Danmarks
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derfor er det meget væsentligt, at disse samarbejder består og - i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation – helst styrkes. En svækkelse
af samarbejdet i EU og NATO vil utvivlsomt påvirke den sikkerhedspolitiske situation for
Danmark og Danmarks allierede/Europa i negativ retning.
Indenfor det seneste år er der indtruffet nogle begivenheder, der på sigt kan påvirke samarbejdet i EU og NATO. De væsentligste er EU-landenes håndtering af migrationskrisen,
herunder i relation til Tyrkiet, Storbritanniens beslutning om at forlade EU-samarbejdet
samt Tyrkiets og Ruslands relationer, herunder udvidelse af deres forsvarssamarbejde. For
ganske nylig har Bulgarien, der både er EU- og NATO-land, valgt en pro-russisk præsident.
Det samme gælder EU-partnerskabslandet Moldova.
Selvom der for nuværende ikke er nogen indikationer på svækkelse af eller krise i EU eller
NATO, så kan det ikke udelukkes, at indtrufne begivenheder på sigt kan føre til svækkelse af
disse samarbejder. Dette vil primært være i form af intern uenighed og dermed manglede
mulighed for ageren på den udenrigs- og sikkerhedspolitiske scene.
Mht. NATO – og relationen til USA – er der grund til at fremhæve følgende:
Taksøe-rapporten anfører, at ”NATO er grundstenen i Danmarks sikkerhedspolitik og i sidste
ende Danmarks sikkerhedsgaranti” og opfordrer til, at Danmark skal forblive en kerneallieret
i NATO og fortsat bidrage aktivt.
Folk & Sikkerhed er enige heri med den tilføjelse, at ”USA er grundstenen i NATO og i sidste ende Danmarks og de øvrige NATO-landes sikkerhed”. Hvis USA’s støtte til NATO og bidrag med militære kapaciteter og styrker, når der er behov, formindskes, vil det utvivlsomt
medføre en meget afgørende svækkelse af NATO. Og med ”svækkelse” menes ikke blot en
svækkelse af den militære styrke, som NATO besidder, men – ultimativt – hele koalitionens
sammenhængskraft.
USA har gennem flere år forsøgt at påvirke de europæiske NATO-lande til at påtage sig et
større ansvar for de individuelle landes bidrag til NATO, herunder særligt ved en forøgelse
af forsvarsbudgetterne. Indenfor det seneste år er USA’s retorik overfor dets NATO-allierede
klart skærpet, ligesom budskaberne har været meget direkte, både fra det højeste politiske
niveau, men også under præsidentvalgkampen såvel som på diplomatisk niveau.
Med disse utvetydige signaler fra USA til dets NATO-allierede kan det ikke udelukkes, at USA’s
overvejelser omkring bidrag med styrker og kapaciteter til NATO primært vil ske ud fra overvejelser om USA’s egen interesse heri. Og dermed kan det heller ikke udelukkes, at USA i en
given situation ikke vil tilvejebringe det fornødne antal kapaciteter og styrker, eksempelvis ved
en eskalering af situationen i Østersøregionen. Dette vil kunne forstærkes, hvis den sikkerhedspolitiske udvikling andre steder i Verden, hvor USA har interesser, herunder i Mellemøsten og
– særligt – i det Sydkinesiske Hav.
Signalerne fra USA omkring dets NATO-allieredes forsvarsbudgetter, repræsenterer også en
væsentlig ændring af den sikkerhedspolitiske situation for Danmark og de øvrige NATO-lande.
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Taksøe-rapporten anfører herom:
”Det transatlantiske samarbejde og NATO vil bestå, fordi stærke fælles interesser og værdier
binder Europa og USA sammen. USA’s og Europas kombinerede økonomiske, militære, politiske og kulturelle styrke kan frem mod 2030 have en stabiliserende indflydelse på den internationale orden, hvis begge sider af Atlanterhavet evner at arbejde sammen. Europa kommer
sandsynligvis under stigende amerikansk pres for at løfte en større del af forsvarsbyrden i
alliancen, herunder pres for at tage mere ansvar for sikkerheden i Europas nærområde.”
5. DANMARKS NÆROMRÅDE
Den kolde krig var - eller tog i hvert fald sit udspring i - en ”krig om ideologier” – kommunisme
eller demokrati, planøkonomi eller markedsøkonomi, censur eller ytringsfrihed m.v. – samt udbredelsen heraf på verdensplan.
Ruslands ageren i dag tager i utvivlsomt sit udspring i nationalisme. Der er et udtalt ønske hos
magthaverne, herunder Præsident Putin, og i den russiske befolkning om at genrejse Rusland,
således at Rusland kan genvinde respekten for sig selv og igen blive en global stormagt og en
væsentlig spiller på verdensplan.
Forsvarets Efterretningstjeneste udarbejdede i april 2016 en analyse som grundlag for Taksøe-rapporten – ”Trendanalyse af Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer frem mod år 2030”
(”FE-rapporten”).
Hovedkonklusionerne af analysen mht. Rusland og en eventuel trussel imod Danmark er følgende:
• Rusland vil frem mod 2030 stadig være en autokratisk stat med stormagtsambitioner.
• Rusland vil prøve at påvirke europæiske lande til at være lydhøre over for Ruslands udenrigsog sikkerhedspolitiske interesser og vil forsøge at hindre EU i at optræde samlet.
• Rusland vil frem mod 2030 være en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten, NATO
og Danmark, fordi dets militære kapacitet er voksende, og de russiske ledere har vist stor
vilje til at bruge militære virkemidler i udenrigspolitikken, besidder høj risikovillighed og
nærer mistro over for NATO og EU.
• Rusland kan i krisesituationer på grund af det autokratiske politiske system træffe hurtige
beslutninger.
• Rusland står over for betydelige økonomiske problemer, der i de kommende år kan tvinge
landet til at prioritere hårdere. Den russiske ledelse vil dog udfolde store bestræbelser på at
begrænse de økonomiske problemers indvirkning på udviklingen af forsvaret.
• Rusland opfatter EU og NATO som modspillere og vil søge at påvirke den strategiske balance
i Østersøen samt modvirke yderligere udvidelse af EU og NATO i Ruslands nærområde.
• Rusland vil kunne true NATO’s evne til at forstærke de baltiske lande i krisesituationer.
• Rusland vil ikke risikere direkte mili¬tær konfrontation med NATO og dermed USA. Men der
er en risiko for, at Rusland i en alvorlig international krisesituation vil forsøge at teste
sammenhængskraften i NATO med en militær intimideringskampagne mod de baltiske
lande. Det vil være en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Danmark.
En sammenligning af Ruslands forsvarsbudgetter, kapaciteter, styrker, materiel, personel m.v.
overfor den samlede NATO-alliances tilsvarende vil kun give meget begrænset mening i en
32/80

DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT

Kapitel 3: Den sikkerhedsmæssige situation

vurdering af Ruslands militære styrke overfor NATO’s. En sådan sammenligning mangler nemlig to meget væsentlige dimensioner – Tid og Område.
Rusland har utvivlsomt kapaciteten til at gennemføre operationer, herunder også større operationer, hurtigt og i op til to begrænsede områder og i et mellemlangt tidsrum. Under sådanne
operationer vil Rusland kunne slå NATO på mange parametre: beslutningskraft, styrkegenerering, deployerbarhed, hurtighed m.v.
Rusland har således siden 2013 gennemført såkaldte ”snap-inspections” – dvs. lynhurtig samling og indsættelse af større – og endog meget store - styrker. Dette har i meget væsentlig grad
forbedret Ruslands evne til at flytte selv store styrker på det operative og strategiske niveau.
Hertil kommer, at Rusland også i 2013 påbegyndte opbygningen af en større reservestyrke,
som fra 2016 også har deltaget i disse øvelser.
Alt i alt har dette medført, at Rusland på nuværende tidspunkt er i stand til at gennemføre
strategiske ”overraskelses-angreb” i et begrænset rum.
Af FE-rapporten fremgår, jf. ovenfor, at ”Der er en risiko for, at Rusland i en alvorlig international
krisesituation vil forsøge at teste sammenhængskraften i NATO med en militær intimideringskampagne mod de baltiske lande. Det vil være en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Danmark”.
FE vurderer således, at der er en risiko, men ikke hvor stor denne er. Risikoen vil skulle vurderes
i tid – hvornår vil det kunne ske – rum – hvor vil det kunne ske - intensitet – hvor omfattende
vil det kunne være – sandsynlighed – med hvor stor sandsynlighed, det vil kunne ske.
Folk & Sikkerhed er enige i, at der er en risiko for en eller anden form for militær krise eller
konflikt i Østersøregionen, herunder i Baltikum eller andre områder i NATO’s østlige område.
Hvor stor risikoen er, og hvad der ville kunne udløse en sådan krise eller konflikt afhænger af
en række politiske, økonomiske og militære faktorer, som skal følges tæt for at kunne være på
forkant med udviklingen.
6. ANDRE OMRÅDER
FE-rapporten adresserer og vurderer herudover en række andre områder, både geografiske og ikke-geografiske, som har betydning for Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer, herunder særligt:
•
•
•
•
•
•
•

Arktis
Mellemøsten og Nordafrika
Afrika, Afghanistan og Balkan
Stormagtsforhold, herunder USA, Kina og andre asiatiske stormagter
Migration
Terrorisme
Digitalisering, herunder cyber-operationer

Af disse er der grund til nærmere af kommentere følgende i lyset af udviklingen og indtrufne begivenheder, siden FE-rapporten blev udgivet.
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6.1 Rusland
Ruslands nylige tilbagetrækken af sin underskrift på Rom-statuttet om oprettelse af Den
Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC) er – igen – et udtryk for, at Rusland agerer
egenrådigt på den internationale scene. Rusland har gentagne gange demonsteret i vilje
og handling, at Rusland ikke agter at respektere den internationale retsorden. Tilbagetrækningen af underskriften var utvivlsomt aktualiseret af det faktum, at ICC i øjeblikket
er i gang med at undersøge, om der er begået forbrydelser af Rusland i forbindelse med
annektering af Krim-halvøen og involveringen i Øst-Ukraine til støtte for de pro-russiske
oprørere.
6.2 Arktis
Af FE-rapporten fremgår bl.a., at
”Rusland vil fortsat have et militært fokus på Arktis. Det kan blive en kilde til uro i det
dansk-russiske forhold.”
En nylig analyse, som er baseret på en artikel i et af de førende russiske aviser, afslører,
at Rusland planlægger en væsentlig udbygning af sine sømilitære installationer og netværk i Arktis, primært med anti-ubådskapaciteter. Ruslands fokus på dette område vil
formentlig være stigende også i de kommende år.
6.3 Tyrkiet
Udviklingen i Tyrkiet, som er en meget væsentlig NATO-allieret og en væsentlig medspiller til EU i forbindelse med håndtering af migrations-krisen, er bekymrende. Efter
det mislykkede militærkup i juli 2016 har Præsident Erdogan iværksat en massiv udrensning i og fængsling af offentligt ansatte, nedlukning af oppositionsmedier, anholdelse af
oppositionspolitiskere m.v. De etniske og religiøse spændinger i landet er intensiveret,
ligesom der i enkelte områder i de østlige dele af landet lejlighedsvis hersker borgerkrigslignende tilstande. Hertil kommer Tyrkiets styrkede relation til Rusland, herunder
udvidelsen af landendes forsvarssamarbejde
Hvis udviklingen fortsætter, vil Tyrkiet kunne udvikle sig til en diktaturlignende stat. Dette vil kunne sætte EU’s forhold til Tyrkiet på prøve og muligt under betydeligt pres og vil
også kunne påvirke Tyrkiets position i NATO.
6.4 Kina
Kinas udmeldinger om, at Kina ikke agter at rette sig efter Den Faste Voldgiftsret i Haags
dom fra juli 2016 samt fortsatte bygning af kunstige øer, bygninger og militær oprustning
i området kan kræve USA’s fokus i dette område i en grad, at det vil påvirke USA’s bidrag til
NATO-samarbejdet i negativ retning.
Hertil kommer, at det udgør en generel sikkerhedspolitisk trussel, at en stormagt som Kina
åbenlyst ikke vil anerkende den internationale verdensorden og dennes spilleregler. Det
samme mønster ses i forbindelse med Ruslands intervention i Georgien i 2008, annektering
af Krim i 2014, nuværende involvering i det østlige Ukraine og senest tilbagetrækning af
underskriften på Rom-statuttet.
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6.5 Nordkorea
Nordkorea er ikke nævnt i FE-rapporten. I ”Efterretningsmæssig risikovurdering 2015” er det
imidlertid anført:
”Nordkorea udbygger fortsat sin kapacitet til at fremstille masseødelæggelsesvåben.
Det er sandsynligt, at Nordkorea har viljen til at sprede denne kapacitet til andre lande.”
Så sent som i september 2016 foretog Nordkorea sin hidtil kraftigste prøvesprængning af
atomvåben.
Selvom Nordkorea ikke udgør en direkte trussel for Danmark, så udgør Nordkorea en regional trussel, som kan være med til at destabilisere regionen og tvinge fx USA til at fokusere
også på dette område. Dette vil også kunne påvirke USA’s bidrag til NATO-samarbejdet i
negativ retning.
6.6 Terrorisme
ISIS’ tilbagegang i Irak/Syrien-konflikten og – ultimative – nedkæmpelse vil kunne medføre
til en intensivering af terroren i Europa, herunder også i Danmark.
6.7 Cyber-operationer
Ruslands mulige intervention i den amerikanske valgkamp, bl.a. ved læk af 20.000 mails fra
Demokraternes Hovedkvarter i sommeren 2016, peger i retning af en øget anvendelse af cyber-operationer til ikke blot at omfatte spionage, angreb på infrastruktur og lignende, men
tillige med det formål direkte at påvirke det politiske system og beslutningsprocesser i et
andet land.
7. AFSLUTNING
Den sikkerhedspolitiske virkelighed for Danmark og EU/NATO har ændret sig på afgørende
punkter i forhold til situationen, som den så ud, da det nuværende forsvarsforlig 2013-2017
blev indgået.
Samtlige de lande, der omkranser Danmark eller ligger tæt herpå, har alle ageret på den
ændrede sikkerhedspolitiske virkelighed:

Land
Sverige

Hvad er der foretaget (ikke udtømmende)
• Forøgelse af forsvarsbudgettet
• Sandsynlig politisk beslutning om genindførelse
af værnepligt i 2016/2017
• Fremskyndet permanent militær tilstedeværelse
på Gotland fra september 2016 (skulle først have
været fra medio 2017)
• Bygning af nye ubåde
• Køb af flere kampfly (JAS39 Gripen)
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Norge

Finland

Estland

Letland

• Massiv satsning på norsk forsvar baseret på et
oplæg fra den norske forsvarschef ”Et forsvar i
endring” og et oplæg fra den norske regering
”Norge er NATO i Nord”
• 172 mia. kr. ekstra til norsk forsvar i de næste 20
år (gennemsnitligt 8,6 mia. kr. ekstra årligt)
• Indkøb af 52 F-35 kampfly
• Anskaffelse af nye ubåde
• Styrkelse af landstyrker i Nordnorge (Troms og
Finnmarken).
• Forøgelse af forsvarsbudgettet
• Køb af yderligere moderne (brugte) kampvogne
fra Holland
• Stor investering i nyt selvkørende artilleri
• Brev til 900.000 reservister i maj 2015 med erindring om mobiliserings-designering
• Forøgelse af forsvarsbudgettet
• Køb af moderne (brugte) infanterikampkøretøjer
fra Holland
• Nyt langtrækkende panserværnsraketsystem
• Andre materielanskaffelser.
• Forøgelse af forsvarsbudgettet

Litauen

• Forøgelse af forsvarsbudgettet
• Køb af moderne (brugte) selvkørende haubitsere
fra Tyskland/Holland

Polen

• Stor 10-års plan for investering i polsk forsvar
inkl. forøgelse af forsvars-budgettet
• Satsning på bl.a. et ”hjemmeværn”

Tyskland

• Forøgelse af forsvarsbudgettet
• Reaktivering af over 100 ekstra moderne kampvogne (fra depot)
• Anskaffelse af nye infanterikampkøretøjer mv.

Storbritannien

• Forøgelse af forsvarsbudgettet med 0,5% over inflationen hvert år frem til 2021
• Fastholde forøgelsen i forsvarsbudgettet i resten
af 2020’erne for at nå NATO’s 2% mål

Holland

• Forøgelse af forsvarsbudgettet, herunder indkøb
af 37 F-35 Joint Strike Fighter

Belgien

• Forøgelse af forsvarsbudgettet, herunder
• Indkøb af 34 F-35 Joint Strike Fighter

Ændringerne af den sikkerhedspolitiske virkelighed for Danmark har endnu ikke givet anledning
til nævneværdige justeringer i Danmarks forsvarspolitik.
Der er efter Folk & Sikkerheds opfattelse tale om væsentlige og drastiske ændringer. Der er
tale om ændringer, der på både kort, mellemlang og lang sigt – med stigende intensitet - vil
kunne få en væsentlig indflydelse på Danmark og Danmarks sikkerhed og dermed også velfærd.
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Ændringerne af den sikkerhedspolitiske situation og virkelighed bør være pejlemærker for
Danmarks fremadrettede forsvarspolitik og dermed indholdet af det kommende forsvarsforlig. Hvis ikke, vil Danmarks forsvarspolitik være ude af trit med den sikkerhedspolitiske virkelighed og dermed uegnet til at nå formålet med forsvarspolitikken – nemlig at fremme fred
og sikkerhed.
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GRUNDLAG, OVERORDNEDE PARAMETRE OG RAMMER FOR
DET KOMMENDE FORSVARSFORLIG
KORT STATUS FOR DANMARKS FORSVAR
NUVÆRENDE OG FORVENTEDE FREMTIDIGE OPGAVER
PERSONEL & MATERIEL
ANBEFALINGER TIL DET KOMMENDE FORSVARSFORLIG
1.

INDLEDNING

Følgende bør være overskriften i og målsætningen for det kommende forsvarsforlig (”Forsvarsforliget”):
”ET RELEVANT, ROBUST OG FREMTIDSSIKRET
DANSK FORSVAR
MED KLARE OPGAVER, RAMMER OG MÅL SAMT
EN STRUKTUR, ORGANISATION OG ØKONOMI I BALANCE –
BÅDE PÅ KORT, MELLEMLANG OG LANG SIGT”
eventuelt med tilføjelsen:
”Der stedse bidrager troværdigt til NATO i overensstemmelse med NATO’s ønsker og behov og
alliancepartnernes berettigede forventninger til Danmarks bidrag”.
Overskriften og målsætningen følger af:
•
•
•
•

Den ændrede og forværrede sikkerhedspolitiske situation
Danmarks interesser og befolkningens behov for sikkerhed
Danmarks forpligtelser overfor verdenssamfundet og NATO, og
Forsvarets og Hjemmeværnets nuværende status, herunder manglen på kapaciteter,
personel og materiel.

2.

FORSVARSFORLIGET 2013 - 2017

Det indeværende forsvarsforlig – Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 – fra 30. november 2012
(”Forsvarsforlig 2013-2017”) - blev primært styret af en besparelse på 2,7 mia. kr. svarende til
ca. 15% af forsvarsbudgettet.
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Forsvarsforlig 2013 – 2017 havde som en grundlæggende forudsætning, at besparelserne og
effektiviseringerne ”ikke kommer til at påvirke det danske forsvars fremtidige operative kapaciteter”. Besparelserne skulle primært findes via ”effektiviseringer”. Effektiviseringerne skulle herudover
”skabe økonomisk råderum til udviklingstiltag”. Potentialet for effektiviseringerne var identificeret i en rapport fra McKinsey fra september 2014.
På nuværende tidspunkt næsten fire år inde i forligsperioden står det imidlertid meget klart,
at forliget i ikke uvæsentligt omfang har påvirket det danske forsvars operative kapaciteter - i
negativ retning. Og det står lige så klart, at forliget har haft indgribende negative følger for
Forsvaret og Hjemmeværnet på en lang række områder. De væsentligste områder er mangel
på personel og mangel på og nedslidt materiel. En afledt konsekvens af dette er den utilfredshed blandt Forsvarets ansatte, som er kommet til udtryk i adskillige HR-målinger. Dette har
været den væsentlige årsag til den ekstraordinært store personelafgang, som Forsvaret har
været vidne til de senere år.
Målsætningerne i Forsvarsforlig 2013 – 2017 er på en række forskellige områder heller ikke
opfyldt. Som konkrete eksempler herpå kan nævnes følgende:
•

Hæren skal have ”tre større stående bataljonskampgrupper”, der skal have evnen til at øge
til styrkeproduktion og dermed evnen til at understøtte et længevarende engagement
med et større bidrag.
Hæren har imidlertid så mange ubesatte stillinger og lider af materielmangler i en grad,
at der reelt set ikke er tale om stående bataljonskampgrupper.

•

Hæren skal råde over kapaciteter, således at der med kort varsel kan udsendes en styrke
på op til en bataljonskampgruppe (300 – 800 soldater) i enten kortvarige eller længerevarende missioner.
Den nuværende bemanding i Hæren vil med meget stor grad af sandsynlighed ikke
muliggøre udsendelse af en bataljonskampgruppe i længerevarende missioner.

•

Søværnet skal opretholde to hele besætninger og en vedligeholdelsesbesætning til de
tre fregatter. Dette mål er heller ikke nået. Fregatterne og støtteskibene må ofte låne
personel af hinanden for blot at stille én besætning.

•

Der skal etableres en værnsfælles arktisk beredskabsstyrke, der skal skulle supplere
Forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt situationsbestemt kunne bistå
beredskabet i Grønland.
Beredskabsstyrken er ikke etableret, om end de første tillæg hertil er taget, jf. ”Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis” fra juni 2016.

•

Forsvaret og Hjemmeværnet skal kunne rekruttere, uddanne og fastholde det nødvendige personel.
Mange ubesatte stillinger i særligt de tre værn i Forsvaret vidner om, at det ikke er lykkes
hverken at rekruttere eller fastholde det nødvendige personel.

Trods alle gode, professionelle og kvalitative bestræbelser fra Forsvarets og Hjemmeværnets
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øverste ledelser og en dedikerethed fra Forsvarets og Hjemmeværnets ansatte og frivillige,
som naturligt aftvinger den største respekt, må det på nuværende tidspunkt erkendes, at besparelserne i Forsvarsforliget 2013-2017 var (alt) for store til at kunne blive gennemført med
bibeholdelse af målsætningerne i forliget.
Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016 om Forsvarsministeriets effektiviseringer understreger dette:
•

Forsvaret når ikke de forudsatte effektiviseringsmål inden udgangen af 2017.

•

Forsvaret kan ikke leve op til forudsætningen om, at de kommende nye kampfly skal
finansieres via effektiviseringer inden for Forsvarets egne økonomiske rammer.

•

De realiserede omkostningsreduktioner på materielvedligehold skyldes faldende aktiviteter
fremfor egentlige effektiviseringer.

•

Forsvarets omkostningsreduktioner har påvirket Hærens materielsituation med negativ
konsekvens for uddannelse og beredskab, således at der er risiko for, at Danmark ikke
kan leve op til sin forpligtelse til at deltage med en fuldt uddannet reaktionskampgruppe
på det høje beredskab til NATO i 2017.

Forliget har indebåret, at Forsvarets evne til at agere selvstændigt i større ramme er svækket.
Forliget var ganske enkelt ikke realistisk og dermed ikke realiserbart.
De konsekvenser for Forsvaret og Hjemmeværnet, som forliget har haft, vil det efter Folk &
Sikkerheds opfattelse tage mange år at reparere på.
3.

GRUNDLAG FOR DET KOMMENDE FORSVARSFORLIG

Som anført i Introduktionen er det officielle oplæg til Danmarks fremtidige forsvarspolitik er
rapporten fra Ambassadør Peter Taksøe-Jensen (”Taksøe-rapporten”).
Taksøe-rapporten udgør efter Folk & Sikkerheds opfattelse et meget væsentligt, sagligt og
validt bidrag til Danmarks fremtidige udenrigs-, handels-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Taksøe-rapporten er imidlertid ikke tilstrækkelig, når det drejer sig om et mere konkret og fyldestgørende oplæg til de forestående forhandlinger omkring Forsvarsforliget.
Fastlæggelse af indholdet af Forsvarsforliget bør tage udgangspunkt i en klart formuleret
dansk forsvarspolitik. Danmarks forsvarspolitik bør fastlægges på baggrund af en tilbundsgående analyse af den sikkerhedspolitiske situation.
Med afsæt i hvorledes Forsvarets og Hjemmeværnets status er i dag, bør de kendte - nuværende og fremtidige – opgaver og de forventede/mulige fremtidige opgaver på kort, mellemlang og lang sigt for Forsvaret/Hjemmeværnet vurderes og fastlægges.
Først på baggrund af denne analyse kan den fremtidige ”dimensionering” af Forsvaret og
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Hjemmeværnet fastlægges. Med ”dimensionering” menes de overordnede rammer, hvorunder Forsvaret/Hjemmeværnet opererer, herunder struktur, organisation, kapaciteter, personel, materiel, etablissementer, investeringer m.v.
Afslutningsvis bør den nødvendige økonomi hertil vurderes og besluttes.
Indholdet af Forsvarsforliget bør fastlægges i henhold til en stringent analysemodel:
1. Den sikkerhedsmæssige/sikkerhedspolitiske
situation for Danmark

2. Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik

3. Danmarks Forsvarspolitik

4. Forsvarets/Hjemmeværnets kendte nuværende
og fremtidige opgaver
samt
forventede/mulige fremtidige scenarier og deraf afledte opgaver
på kort, mellemlang og lang sigt

5. Dimensionering af Forsvaret/Hjemmeværnet
De overordnede rammer - Organisation, kapaciteter, personel, materiel, etablissementer,
investeringer m.v.
2.3
6. Økonomi
(Forsvarsbudgettet)
Hvis det efter denne analyse viser sig, at der ikke er politisk vilje til at tilvejebringe de nødvendige økonomiske rammer, må man gå tilbage til analysens punkt 3, 4 og 5 og prioritere i
opgaver, tidsmæssige aspekter, organisation, kapaciteter, personel, materiel m.v.
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Ved at anvende ovenstående model sikres en stringent og nøgtern analyse i en klar og transparent proces. Modellen sikrer også, at hvis der skal prioriteres i opgaver, dimensionering
eller andet, så sker prioriteringen på et oplyst grundlag, ligesom konsekvenserne af prioriteringen kan vurderes. Med andre ord bliver eventuelle tilvalg og fravalg og grundlaget herfor
ganske klare.
Efter Folk & Sikkerheds opfattelse ville det have været mest korrekt, hvis Regeringen/Folketinget for lang tid siden havde nedsat en Forsvarskommission. En sådan Forsvarskommission
kunne have taget udgangspunkt i ”Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 – Dansk forsvar
– Globalt engagement”, som indeholder fremskrivninger frem til 2025, og som er en grundig,
velgennemarbejdet og velskrevet rapport. Fremfor at gentænke alt kunne en sådan Forsvarskommission primært have haft til opgave at opdatere denne rapport og sætte pejlemærker
for fx et ændret opgavespektrum, en ændret struktur/organisation m.v.
Den væsentligste risiko ved det kommende forsvarsforlig er, at dette bliver til uden den fornødne, grundige analyse og en klar definition af fremtidig dansk forsvarspolitik. Den væsentligt ændrede sikkerhedspolitiske situation sammenholdt med et sandsynligt væsentligt
ændret opgavespektrum og dansk forsvars status i dag, tilsiger – klart – en meget grundig
analyse.
Dette tilsiger, at bør nedsættes en Forsvarskommission med henblik på at forslå en klar og
afbalanceret dansk forsvarspolitik og tilvejebringe et solidt grundlag for Forsvarsforliget. Den
væsentligt ændrede og komplekse sikkerhedspolitiske situation sammenholdt med et sandsynligt væsentligt ændret opgavespektrum og dansk forsvars status i dag, gør det påkrævet,
at en sådan kommissions arbejde gennemføres med baggrund i en meget grundig analyse.
Ambassadør Peter Taksøe-Jensens rapport ”Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid” fra
foråret 2016 (”Taksøe-rapporten”) indeholder – også på forsvarsområdet - en række væsentlige betragtninger og anbefalinger. Rapporten og dens vurderinger er imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for politiske drøftelser om et nyt forsvarsforlig.
Udover nedsættelse af en Forsvarskommission eller lignende – eller som grundlag for dennes
arbejde – havde Folk & Sikkerhed gerne set, at Forsvarets og Hjemmeværnets øverste ledelser
– gerne i samarbejde - selv udgav en offentlig rapport indeholdende ledelsernes oplæg til
fremtidens forsvar på tilsvarende vis som den norske forsvarschef har gjort det den 1. oktober 2015 (https://forsvaret.no/fmr). Den norske forsvarschefs anbefalinger dannede i øvrigt
grundlag for den norske regerings udspil til en ny langtidsplan for Norges forsvar (https://
www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/ltp/ny-langtidsplan-for-forsvarssektoren/id2399782/).
Det ville være et meget værdifuldt bidrag til en debat om fremtiden for dansk forsvar – sikkerhedspolitik, trusler, opgaver, mål, midler m.v. Og det ville give det bedst mulige afsæt for
en tilsvarende objektiv, saglig – og åben - debat om Forsvarets fremtid. Det er der imidlertid
ikke tradition for i Danmark – endnu.
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4.

OVERORDNEDE PARAMETRE OG RAMMER FOR FORSVARSFORLIGET

Som anført fastlægges rammerne for Forsvarets og Hjemmeværnets opgaver, organisation,
økonomi m.v. i flerårige politiske forlig.
En del af de hidtidige forsvarsforlig bærer præg af, at de ikke i tilstrækkeligt omfang har taget
hensyn til arten og omfanget af nuværende og – særligt – forventede fremtidige opgaver, der
er kommet til midt i en forligsperiode.
En del af de hidtidige forlig har herudover båret præg af, at uvedkommende hensyn – dvs.
hensyn, der ikke er stringent forsvarspolitiske – ofte har haft en væsentlig indflydelse på indholdet af de forskellige forsvarsforlig. Det gælder primært økonomi og lokalpolitik.
Fælles for – stort set - alle forsvarsforlig har været, dels at de har krævet omstruktureringer,
effektiviseringer, rationaliseringer m.v. af Forsvaret i større eller mindre grad, dels en manglende sammenhæng mellem opgaver, mål og midler. Forsvarsforliget 2013 – 2017 indebar
den største omstrukturering i Forsvaret gennem mange år.
De meget væsentlige omstruktureringer, omstillinger, effektiviseringer m.v., som Forsvaret og
Hjemmeværnet har gennemført i indeværende forligsperiode, og som fortsat er i gang, har
i væsentligt omfang tæret på Forsvaret og Hjemmeværnet – økonomi, materiel og personel.
Både Forsvaret og Hjemmeværnet har på nuværende tidspunkt brug for ro til konsolidering.
En yderligere periode med omstruktureringer vil efter Folk & Sikkerheds opfattelse indebære
en risiko for, at Forsvaret og Hjemmeværnet vil lide skade i en grad, så det vil tage mange år
at genoprette de fornødne kapaciteter. Dette gælder særligt, hvis de økonomiske rammer er
blot tilnærmelsesvis så snævre som for Forsvarsforlig 2013 – 2017.
Dette tilsiger, at Forsvarsforliget bør løbe over en 8-årig periode – fra 2018 til 2025 – og ikke
kun fem år (2018 – 2022) – med et ”Midtvejs-Check” med udgangen af 2021 med mulighed
for justeringer, fx i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Det vil sikre Forsvaret og Hjemmeværnet den fornødne ro til at konsolidere og omstille sig til nye opgaver.
En så lang forligsperiode forudsætter imidlertid, at Forsvarsforliget ikke indgås uden den fornødne grundige analyse.
Alternativt bør Forsvarsforliget alene løbe over en 2-årig periode (2018-2019) med henblik på
at få tid til at tilvejebringe analysen. Når resultatet af analysen foreligger, bør Forsvarsforliget
løbe fra 2020 til 2025.
Et ikke uvæsentligt problem se senere år har været den meget stramme politiske (og økonomiske) styring af Forsvaret og Hjemmeværnet. Forsvaret og Hjemmeværnet har i indeværende forligsperiode været tvunget til at gennemføre besparelser, effektiviseringer, omstruktureringer m.v., som det i praksis har vist sig næsten umulige at gennemføre indenfor de rammer,
som forsvarsforliget har udstukket.
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Uanset længden af Forsvarsforliget bør der derfor etableres en løbende og meget tæt direkte
kontakt mellem det politiske niveau og Forsvaret/Hjemmeværnet. Denne kontakt (koordination) skal sikre, at de rammer for Forsvaret og Hjemmeværnet, som Forliget udstikker, løbende vurderes og – muligt – justeres i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Herudover skal
koordinationen sikre, at uforudsete udfordringer rettidigt identificeres og adresseres.
Den ændrede sikkerhedspolitiske situation er dynamisk i sin natur. Situationen kan ændre
sig til det bedre, men også til det værre, både drastisk og mindre drastisk, og både i løbet af
kort tid eller over et længerevarende tidsforløb. Afgørende ”nøgleord” ved udarbejdelse af
Forsvarsforliget bør derfor være:
o
o
o

Sammenhæng
Robusthed/Dybde/Udholdenhed
Fleksibilitet / Omstillingsparathed

Et tilbageværende problem for Forsvaret og Hjemmeværnet er, at der har været en – til tider:
afgrundsdyb – forskel på de midler, som er til rådighed, og de opgaver, som man ønsker, at
Forsvaret og Hjemmeværnet skal løse. Dette skaber naturligt en frustration hos Forsvaret og
Hjemmeværnet og disses ansatte.
I Forsvarsforliget skal der derfor sikres størst mulig overensstemmelse mellem opgaver, mål
og midler.
Tal er taknemmelige – virkeligheden er ikke. Der har gennem de senere år været megen tale
om ”DJØF’issering” af Forsvaret, ”regnearks-diktatur”, brug af eksterne konsulenter m.v. Når
man beskæftiger sig med så komplekse organisationer som Forsvaret og Hjemmeværnet, kan
det være helt validt at benytte sig af intern og ekstern konsulentbistand. Dette må imidlertid
ikke ske på bekostning af de militærfaglige råd, der måtte fremkomme som led i debatten
frem til Forsvarsforliget.
Der bør derfor lægges betydelig vægt på at indhente, debattere og integrere den militærfaglige rådgivning fra Forsvaret/Hjemmeværnet og eventuelt andre myndigheder, institutioner
og personer med tilknytning til Forsvaret/Hjemmeværnet og/eller militærfaglig indsigt i sikkerheds- og forsvarspolitik.
Et ikke uvæsentligt problem for særligt Forsvarets budget har været ikke budgetterede/ikke
forudsete eller helt uventede ekstra-opgaver. Sådanne opgaver har påvirket Forsvarets budget
i ikke uvæsentlig grad og har på samme tid skulle holdes indenfor forsvarsbudgettet. Dette er
gået ud over uddannelses- og øvelsesvirksomhed, materielanskaffelser m.v.
Det bør derfor indarbejdes i forligsteksten, at hvis der i forligsperioden kommer væsentlige
nye opgaver, som ikke var forudset eller kunne forudses ved indgåelse af forliget, og som ikke
er indarbejdet heri, så er udgangspunktet, at sådanne ikke skal finansieres indenfor Forsvarets
og Hjemmeværnets budget, men midlerne skal findes andets steds.
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5.

KORT STATUS FOR DANSK FORSVAR

5.1 Indledning
Talrige offentlige rapporter, avisartikler m.v. vidner om, at Danmark har et meget professionelt Forsvar og Hjemmeværn, der kan løse – og løser – et meget bredt og kompliceret spektrum af opgaver med stor professionalisme og engagement.
Ligeså talrige offentlige rapporter, avisartikler m.v. vidner om et dansk forsvar i alvorlig ubalance. Et forsvar, der ”ikke har den fornødne bredde og dybde”. Et forsvar, der ikke har evnen til
at agere selvstændigt i større ramme. Et forsvar, hvor megen væsentlig erfaring og ekspertise
er forsvundet som konsekvens af de senere mange års besparelser, personelafgang m.v.
5.2 Ubalance?
Ubalancen kan rubriceres i følgende hovedoverskrifter:
•

Manglende sammenhæng mellem opgaver, mål og midler.

•

Mangel på materiel – både mængde/antal og typer

•

Mangel på personel – både mangler og en mulig ubalance i personelsammensætningen

•

Personelutilfredshed/ekstraordinær personelafgang (”personelflugt”).

Alle punkter tager sit udspring i mangel på økonomiske midler. Det fjerde punkt kræver lidt
supplerende bemærkninger.
5.3 Personelsituationen
Det er helt afgørende for Forsvarets og Hjemmeværnets evne til at løse pålagte og forventede fremtidige opgaver, at der rådes over tilstrækkeligt personel af rette kategori, alder og
rang og med rette uddannelse og erfaring til at løse opgaverne.
Personelutilfredshed og ekstraordinær personelafgang er et problem for en hvilken som helst
organisation. For en organisation som Forsvaret er det imidlertid ikke blot et problem. Det er
en direkte trussel, der kan underminere Forsvarets evne til at løse pålagte opgaver nu og på
sigt. Det skyldes, at Forsvarets personel ikke er umiddelbart substituerbart, men for manges
vedkommende er i besiddelse af helt unikke uddannelser, kompetencer og erfaringer, som
ikke lader sig erstatte ”udefra”. Forsvaret er således en organisation, som i særlig grad kan få
problemer i anledning af personelmangel. Den værste konsekvens for Forsvaret af ekstraordinær personelafgang er imidlertid, at det tager lang tid at erstatte personellet. I det tidsrum
vil Forsvaret ikke nødvendigvis kunne løse alle pålagte opgaver.
Talrige rapporter, avisskriverier, udtalelser fra Forsvaret selv, Forsvarets personelorganisationer m.m.fl. indenfor de seneste to år vidner om, at personelsituationen i Forsvaret er kritisk.
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Der mangler personel i alle tre værn og i alle personelgrupper, i nogle værn, personelgrupper
og på nogle tjenestesteder mere end 15 %. Personelmanglen er kombination af manglende
rekruttering og manglende fastholdelse/ekstraordinær personelafgang. Hertil kommer, at
adskillige målinger dokumenterer en foruroligende høj utilfredshed blandt personellet. Den
grundlæggende årsag er med meget stor grad af sandsynlighed en manglende sammenhæng mellem mål og midler, som over tid naturligt fører til personelutilfredshed, personelafgang og rekrutteringsudfordringer.
På trods af at antallet af soldater indsat i internationale operationer er væsentligt reduceret
i forhold til – særligt - under krigene i Irak og Afghanistan, er situationen i dag stort set den
samme. Dansk forsvar er fortsat i ikke uvæsentligt omfang indsat i internationale operationer, som skal løses med mindre personel end hidtil. Der er hyppig øvelsesaktivitet i ind- og
udland. Dette sammenholdt med en alvorlige materielmæssige mangler, har medført en ekstraordinære personelafgang – selv i en periode uden decideret økonomisk opsving.
Manglen på personel og en ekstraordinær personelafgang rummer primært to væsentlige
problemstillinger:
For det første skaber det udfordringer for Forsvaret at få dagligdagen til at hænge sammen.
Dette skaber yderligere pres på det resterende personel, som, hvis presset er langvarigt, igen
kan føre et ekstraordinær personel adgang.
For det andet – og det væsentligste – medfører det tab af erfaring og ekspertise, som det kan
tage meget lang tid at genopbygge.
Der er ingen tvivl om, at situationen er alvorlig. Og der er lige så lidt tvivl om, at situationen
vil kunne ændres til (tæt på) katastrofal, såfremt der kommer gang i dansk økonomi, der vil
forbedre jobmulighederne på det private arbejdsmarked. Det så vi sidst i midten af 2000’erne
frem til finanskrisen, hvor udsendelser i internationale operationer med for korte intervaller
medførte en meget stor personelafgang, fortrinsvis af yngre officerer, til det private arbejdsmarked – muligvis kombineret med en manglende forståelse og respekt for den militære
metier.
Det er derfor helt afgørende for Forsvarets evne til at løse pålagte og forventede fremtidige
opgaver, at årsagen til personelutilfredsheden og den ekstraordinære personelafgang afdækkes meget klart, og at de nødvendige initiativer iværksættes. Forsvarets øverste ledelse er
allerede i fuld sving hermed.
Årsagerne til udfordringerne med (1) at rekruttere tilstrækkeligt personel til forsvaret, og (2)
at fastholde personellet, herunder samtlige årsager hertil, bør derfor være en hovedprioritet
for Forsvaret at få afdækket, og at få iværksat de nødvendige initiativer. Erfaringerne bør indgå i forligsforberedelserne for at sikre en langvarig og holdbar løsning.
HR delstrategierne, der blev implementeret i forbindelse med seneste forlig, herunder de
personalemæssige, militære og økonomiske effekter af disse, bør evalueres og eventuelt justeres. Forsvarets personelorganisationer bør inddrages heri.
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5.4 Et strukturelt problem?
Efter Folk & Sikkerheds opfattelse udspringer personelutilfredsheden/den ekstraordinære
personelafgang af en økonomi i Forsvaret, der ikke hænger sammen. Men herudover er det
også udtryk for et grundlæggende strukturelt problem:
Forsvaret, herunder Forsvarets øverste ledelse, er gennem de senere år er kommet under
strammere og strammere styring fra Forsvarsministeriet, ikke blot økonomisk, men også politisk. Det klareste bevis herfor er omorganiseringen af Forsvaret ved seneste forsvarsforlig,
hvor ansvaret for Forsvarets personel, materiel og etablissementer flyttedes til selvstændige
styrelser direkte under Forsvarsministeriet. Og hvor Forsvaret (Værnsfælles Forsvarskommando) blev en styrelse under Forsvarsministeriet sideordnet med de andre styrelser. Denne omorganisering betød, at Forsvarschefen fik frataget ansvaret for og ”kommandoretten” over
nogle så helt væsentlige områder for Forsvaret som personel, materiel og etablissementer.
Forsvarschefen gik fra at være Forsvarschef til en styrelseschef. Problemstillingen er, at Forsvarschefembedet på ingen måde kan sammenlignes med en styrelseschef for andre offentlige styrelser.
Den strammere politiske styring har herudover medført, at Forsvaret, herunder Forsvarets
øverste ledelse, i stigende omfang har været og er bundet af politiske hensyn, prioriteringer
og dagsordener – og ikke blot de, som naturligt er indeholdt i de forskellige forsvarsforlig.
Også Forsvarets daglige drift og dagligdag er i dag i stigende grad påvirket af politiske hensyn m.v.
En sådan situation er uholdbar i længden.
Folk & Sikkerhed var ikke enig i omstruktureringen af Forsvaret og gjorde også opmærksom
herpå på daværende tidspunkt. Det er efter Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Forsvarschefen, der – efter Forsvarsministerens nærmere bestemmelse - har kommandoen (og dermed ansvaret) over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Det ansvar er givet til
Forsvarschefen uden et korresponderende ansvar for personel, materiel og etablissementer,
som jo er grundlæggende forudsætninger for at have og udøve kommandoen og have ansvaret. Isoleret set giver dette ingen mening.
Omstruktureringen er imidlertid på nuværende tidspunkt stort set er tilendebragt. Når der
foretages en så væsentlig og indgribende omstrukturering, er der al mulig grund til at afdække de problemer, som omstruktureringen har medført i de forløbne år- og afbøde eventuelle
negative konsekvenser heraf fremadrettet.
6.

NUVÆRENDE OG FORVENTEDE FREMTIDIGE OPGAVER

6.1 Lovgivningen
Forsvarets overordnede formål fremgår af Lov om forsvarets formål, opgaver, organisation
m.v. (”Forsvarsloven”) og er at ”bidrage til fred og sikkerhed”.
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Formålet med Forsvaret er specificeret som følger:
•

Forebygge konflikter og krig

•

Hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet

•

Fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne

Forsvarets opgaver i Forsvarsloven kan inddeles i følgende hovedkategorier:
•

Deltagelse i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO’s område i samarbej
de med allierede styrker og i overensstemmelse med alliancens strategi

•

Konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver

•

Deltage i løsningen af tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver samt dialog og
samarbejde på det forsvarsmæssige område med lande i og udenfor NATO såvel i Danmarks nærområde som globalt

•

Med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver

•

Kunne løse andre opgaver efter Forsvarsministerens bestemmelse

Af Forsvarsloven fremgår herudover følgende:
”Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft,
udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de [pålagte] opgaver [sammen med
Hjemmeværnet]”, og ”Forsvarsministeren fastsætter størrelsen, sammensætningen og organisationen af hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder styrker m.v. til løsning af internationale opgaver, samt af organer til støtte for forsvaret”.
Hjemmeværnets overordnede formål og opgaver fremgår både af Forsvarsloven og af Lov
om hjemmeværnet (”Hjemmeværnsloven”) og er - som en del af det militære forsvar - at
deltage i løsningen af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder
opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse.
Forsvaret og Hjemmeværnet er således integrerede komponenter i løsning af de opgaver, der
følger af Forsvarsloven, idet dog Hjemmeværnet, når de er indsat operativt, som udgangspunkt er underlagt Forsvarschefen.
Med en enkelt væsentlig undtagelse mener Folk & Sikkerhed, at beskrivelserne af Forsvarets
og Hjemmeværnets opgaver i Forsvarsloven hhv. Hjemmeværnsloven fortsat er dækkende
for de nuværende og forventede fremtidige opgaver på det militære område. Som led i Forsvarsforliget bør der imidlertid ske en tilbundsgående analyse af hver enkelt delopgave – se
herom senere.
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På ét punkt er beskrivelserne af Forsvarets og Hjemmeværnets opgaver i lovgivningen efter
Folk & Sikkerheds opfattelse imidlertid ikke fyldestgørende:
De senere års begivenheder i Danmark, herunder ”terrorangrebet” i februar 2015, flygtningestrømmene/folkevandringen, der tog fart i sensommeren/efteråret 2015, de forskellige,
kraftige storme og skybrud over Danmark m.v. har meget klart illustreret behovet for at langt
større grad af koordinering - ”samtænkning” - af samarbejdet mellem Politiet, Beredskabet,
Forsvaret og Hjemmeværnet. Situationen har vist, at sådanne spidsbelastningssituationer
ikke kan løses af Politiet og/eller Beredskabet alene, men at støtte fra Forsvaret og Hjemmeværnet er nødvendig for at kunne løse opgaverne.
Der har igennem mange år eksisteret et tæt samarbejde mellem disse fire aktører på sikkerhedsområdet i Danmark, og særligt Hjemmeværnet og Forsvaret, men også Beredskabet,
bistår hvert år Politiet med løsning af en lang række opgaver.
Det er imidlertid illusorisk at tro, at der på både kort, mellemlang og lang sigt vil være politisk vilje – og økonomisk råderum – til at dimensionere Politiet og Beredskabet til ”det værst
tænkelige”. Samfundsøkonomisk vil dette nok heller ikke give mening.
Politiets, Beredskabets, Forsvarets og Hjemmeværnets sektoransvar skal selvsagt opretholdes. Men disse aktørers samarbejde i nationale spidsbelastningssituationer bør analyseres
i lyset af de seneste års begivenheder - og i langt højere grad ”samtænkes”. Forsvarets og
Hjemmeværnets støtte til samfundet, herunder Politiet og Beredskabet, i nationale krisesituationer og lignende må med stor grad af sandsynlighed forventes at blive en del af Forsvarets
og Hjemmeværnets fremtidige virke.
Forsvarsloven §7 bør derfor overvejes ændretfor at præcisere, at sådane opgaver må forventes at blive en del af Forsvarets faste ”opgavekatalog” fremover. Formuleringen fra Hjemmeværnslovens § 1: ”…, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse” vil
være dækkende.
Dette er i overensstemmelse med, hvordan situationen er i dag og forventeligvis vil være i en
lang årrække fremover. Og det vil give god mening.
6.2 Opgaveanalyse
Dansk forsvar i dag er primært dimensioneret til at bidrage med begrænsede styrkebidrag til
internationale operationer.
Dansk forsvar i morgen skal – afhængig af en nærmere opgaveanalyse, jf. nedenfor – herudover
være dimensioneret til en række andre opgaver, herunder at ”…operate independently in a high-intensity warfighting scenario against a peer competitor” og ”…provide the level of forces NATO desires”.
At kunne løse sådanne opgaver kræver en væsentlig omstilling af Danmarks forsvar.
Forsvarsforliget bør indeholde en grundig opgaveanalyse for at kunne fastlægge dimensionerin50/80
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gen af fremtidens danske forsvar. Opgaveanalysen bør omfatte Beredskabsstyrelsen, der i flere
mulige scenarier sammen med Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet kan komme til at spille en
væsentlig rolle for Danmarks sikkerhed.
Opgaverne bør rubriceres i følgende:
•

Aktuelle (kendte) opgaver – dvs. opgaver, som Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kender, og som skal løses nu.

•

Fremtidige (kendte) opgaver – dvs. opgaver, som Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kender, og som skal forberedes løst i fremtiden.

•

Sandsynlige/mulige fremtidige opgaver – dvs. opgaver, som Forsvaret, Hjemmeværnet og
Beredskabsstyrelsen skal forudse at skulle løse i fremtiden – og hurtigt skal kunne omstille sig til at løse.

Nedenstående følger Folk & Sikkerheds overordnede analyse af hver enkelt opgave for Forsvaret
og Hjemmeværnet.
Analysens formål er at konkretisere opgaverne, således at Forsvarets og Hjemmeværnets
fremtidige ”dimensionering” kan fastlægges som afledet effekt af analysen.
6.2.1 NATO
”Deltagelse i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO’s område i samarbejde
med allierede styrker og i overensstemmelse med alliancens strategi”.
”NATO er grundstenen i Danmarks sikkerhedspolitik og i sidste ende Danmarks sikkerhedsgaranti”, jf. Taksøe-Rapporten.
Denne opgave indebærer følgende:
a.

Danmark er og skal vedblive med at være medlem af NATO

Det nuværende forsvarsbudget er på godt 50 % af NATO’s erklærede mål, som Danmark
selv har udmeldt, at Danmark vil arbejde henimod. Dette har adskillige gange ført til offentlig og direkte kritik og en utvetydig opfordring til Danmark om at ”knække kurven” fra såvel
NATO’s generalsekretær som USA og andre NATO-allierede.
Hvis hele den beskæring af Forsvarsbudgettet på 2,7 mia. kr., der skete som led i Forslagsforliget 2013 – 2017, tilbageføres allerede fra 2018, vil forsvarsbudgettets andel af BNP udgøre 1,3%. Tilføres Forsvaret ikke yderligere midler end de 2,7 mia. kr., vil forsvarsbudgettets andel af BNP grundet den forventede årlige vækst i BNP i 2022 være på 1,2% - dvs. kun
marginalt mere end i dag og forsat meget langt fra NATO’s målsætning.
NATO’s fokus har siden topmødet i Wales i 2014 været mere på ”Input” end på ”Output”.
Hvor NATO tidligere, fx under krigen i Afghanistan og interventionerne i bl.a. Libyen, efterDEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT

51/80

Kapitel 4: Forsvarets status

spurgte hvad alliancens medlemmer kunne levere til de forskellige missioner og operationer, efterspørger NATO i dag i større grad, at medlemmerne forsøger at leve op til alliancens
målsætning om at bruge 2 % af landenes BNP på deres forsvarsbudgetter.
Da Danmark er medlem af NATO, og da NATO er grundstenen i Danmarks sikkerhedspolitik,
stiller det tilsvarende krav til Danmark – både for så vidt angår forsvarsudgifternes andel
af BNP og til de kapaciteter/styrker, Danmark i givet fald skal kunne stille til rådighed for
NATO.
Hvis ikke Danmark lever op til disse forpligtelser, vil Danmark risikere ikke at blive betragtet som en troværdig alliancepartner, og det vil – ultimativt – kunne gå ud over Danmarks
sikkerhed. At Danmarks image som troværdig alliancepartner allerede nu har lidt et knæk,
vidner General Knud Bartels’ brev til Forsvarsministeren fra sommeren 2015 om.
At Danmark indtil for nylig har ”klaret frisag” skyldes primært, at Danmark hidtil har været
hurtige og villige til at bidrage til de forskellige missioner, også de ”hårde dele” af missionerne. Hertil kommer, at Danmark – hidtil med held – har argumenteret med, at Danmarks
forsvar er mere effektivt og gør bedre brug af midlerne. Det var imidlertid under nogle
ganske andre sikkerhedspolitiske forhold og er ikke længere noget bæredygtigt argument
overfor vores NATO-alliancepartnere. Danmark kan ikke forvente på sigt at blive betragtet
som en troværdig alliancepartner med henvisning til, hvad Danmark hidtil har bidraget
med.
Danmark vil fremover kun blive betragtet som en troværdig alliancepartner, såfremt Danmark tilstræber at leve op til NATO’s målsætninger. En alliance fungerer kun, hvis alliancens
partnere lever op til deres forpligtelser.
Danmark bør nu bør ”knække kurven” og formulere en klar politik om at arbejde henimod
NATO’s 2%-mål indenfor indeværende og den kommende forligsperiode – med mulighed
for justeringer i både op- og nedadgående retning i tilfælde af væsentlige ændringer i den
sikkerhedspolitiske situation, opgavespektret og lignende.
b.

NATO’s nuværende og kendte fremtidige opgaver - og Danmarks bidrag hertil

NATO’s opgaver er klare:
•
•
•

Kollektivt forsvar
Krisestyring gennem internationale operationer, og
Partnerskaber.

Den nuværende sikkerhedspolitiske situation er ekstremt dynamisk og uforudsigelig i sin natur, hvilket understreger behovet for fleksible, deployerbare kapaciteter/styrker i NATO-regi,
der skal kunne løse mange forskelligartede opgaver både nært og fjernt – muligvis simultant,
muligvis længerevarende.
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De nuværende, primære opgaver i NATO-regi er dels involvering i konflikten i Irak/Syrien, dels
deltagelse i NATO’s forestående udstationering af styrker i de baltiske lande og i Polen.
I relation til konflikten i Irak og Syrien, herunder krigen imod ISIS, deltager Danmark p.t. primært med et træningsbidrag i Irak under Operation Inherent Resolve, dels med et F-16 bidrag og et radarbidrag. I forbindelse med NATO’s udstationering af styrker i de baltiske lande
og Polen vil Danmark deltage med ”op til 200 soldater” i Estland, som ”periodevist vil være til
stede”. For begge missioner må det forudses, at disse kan blive langvarige. Dette gælder nok
særligt missionen i Estland, hvilket forudsætter periodemæssige rotationer af enheder.
c.

NATO’s mulige fremtidige opgaver – og Danmarks bidrag hertil

Af mulige fremtidige opgaver i NATO-regi kan på nuværende tidspunkt forudses en eskalering af den igangværende operation med relation til konflikten i Syrien og en eskalering af den spændte situation imod øst.
En eskalering af Syrien-konflikten er ikke usandsynlig. Herunder kan det ikke udelukkes,
at der på sigt vil være behov for større styrker på landjorden – også selvom NATO og
NATO-landene efter krigene i Irak og Afghanistan har demonstreret en større tilbageholdhed med at indsætte landstyrker i sådanne konflikter. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at dette vil blive nødvendigt på et tidspunkt.
En eskalering af situationen imod øst er for nuværende mindre sandsynlig, men kan heller
ikke udelukkes. Hvis situationen skulle ændre sig til det værre, vil den sandsynlige reaktion
fra NATO’s side være enten at deployere yderligere styrker i Baltikum og Polen og eventuelt
andre tilstødende stater, alternativt at klargøre til hurtig deployering af et større styrkebidrag.
Forsvarsforliget bør opstille helt konkrete mål for, hvad Danmark vil kunne bidrage med af
kapaciteter/styrker/enheder indenfor Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Hjemmeværnet
som led i nuværende og fremtidige NATO-missioner og operationer og tidshorisonten herfor.
Disse mål bør i videst mulige omfang imødekomme NATO’s anbefalinger, som Danmark modtog umiddelbart forud for NATO-topmødet i Warszawa i juli 2016 (”NATO Defence Planning
Capability Review 2015/2016”), justeret for udviklingen sidenhen og Danmarks prioriteringer.
I den forbindelse bør Forsvarsforliget tage højde for, at NATO-beredskaberne og forpligtelserne og de nuværende missioner i såvel Irak/Syrien samt den kommende mission i Estland
kan blive langvarige og på et tidspunkt kan kræve yderligere kapaciteter/personel fra de tre
værn samt Hjemmeværnet.
Bortset fra Østersøen er Danmark ikke en ”front-linje”-stat i relation til en eventuel trussel
fra øst, men Danmark ligger meget tæt på. I relation til eventuelle (større) militære operationer i Østersø-regionen/Baltikum og tilstødende stater, er Danmark imidlertid et såkaldt
”opmarch-område” (”Rear area”). Såfremt situationen imod øst skulle udvikle sig og nødvendiggøre tilstedeværelse af større NATO-styrker, vil Danmark muligvis skulle modtage ikke
ubetydelige NATO-styrker – særligt fly og flådefartøjer, men muligvis også landtropper. Løsning af en sådan opgave forudsætter infrastruktur, personel og materiel, som Danmark ikke
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er i besiddelse af. Danmarks erfaringer med såkaldt ”værtslandsstøtte” (”Host Nation Support”) ligger så mange år tilbage i tiden, at Danmark heller ikke har den fornødne ekspertise
p.t. Danmark vil derfor for nuværende ikke i nævneværdigt omfang kunne bistå NATO med
at løse denne opgave.
Efter Folk & Sikkerheds opfattelse peger dette éntydigt i retning af, at Forsvarsforliget skal
adressere Danmarks bidrag til NATO’s forventede fremtidige opgaver, herunder behov for
Danmark som ”opmarch-område”/”værtsland”.
Forsvarsforliget bør i den forbindelse tage højde for Danmarks eventuelle bidrag til NATO’s
mulige/sandsynlige fremtidige opgaver, herunder en mulig eskalering af situationen i Østersøområdet. Sidstnævnte kan medføre, at Danmark skal støtte opbygningen og fremføringen
af NATO-kapaciteter til Østersøregionen og muligvis skal stille kapaciteter til rådighed for et
område-/territorialforsvar. Denne opgave bør undergives en nøje analyse, som skal afdække
behov for infrastruktur, etablissementer, materiel, styrker/enheder/personel, uddannelse m.v.
Eventuelle foranstaltninger i den forbindelse bør iværksættes allerede før den kommende
forligsperiode.
d.

Aktivistisk udenrigspolitik?

Særligt krigen i Irak/Syrien har demonstreret, at manglende rettidig indgriben i konflikter
kan få indgribende konsekvenser for NATO-landenes territorier, herunder Danmarks – også
selvom konfliktområderne ligger langt fra NATO-landene. Hertil kommer, at i krigen i Irak/
Syrien har demonstreret, at det spændte forhold mellem NATO-landene og Rusland ikke kun
udspiller sig i NATO’s nærområde, men også i andre konfliktområder.
Siden slutningen af 1980’erne og aktivt fra Golfkrigen i 1990 og Balkan-krigene i 1990’erne
har Danmark ført en såkaldt ”aktivistisk udenrigspolitik”. Danmark har ofte været nogle af de
første lande til bl.a. sammen med USA og Storbritannien at stille styrker til rådighed – også til
de ”hårde missioner”. For det har Danmark velfortjent høstet ros og anerkendelse – også for
kvaliteten af soldaterne og de opnåede resultater.
Danmarks aktivistiske udenrigspolitik har haft primært tre væsentlige effekter:
a.

Danmarks forsvar er i løbet af de seneste 10-15 år blevet langt ”skarpere” og mere professionelt.

b.

Danmarks anseelse blandt vores alliancepartnere i NATO er blevet væsentligt forbedret.

c.

Danmark har på den internationale, sikkerhedspolitiske scene vist sig som en ansvarlig
og troværdig aktør, hvilket har gavnet Danmarks omdømme generelt – og sandsynligvis
også indflydelse.

Det er i Danmarks interesse, at de nuværende og muligt kommende internationale kriser og
konflikter håndteres solidarisk og af mange lande i NATO, AU, OSCE og FN-regi. Forsvarsforliget bør tage højde for, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik videreføres.
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6.2.2 Suverænitetshåndhævelse - Myndighedsopgaver
”Konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver”.
Denne opgave indebærer følgende:
a.

Suverænitetshåndhævelse (Territorialforsvar?)

Mht. konstatering og afvisning af krænkelser af dansk suverænitet er dette én af dansk forsvars – og et hvilket som helst forsvars – kerneopgave:
”At være den institution, der skal gøre det muligt for samfundet at opretholde egen eksistens og
integritet.”, jf. kommentarerne til Forsvarsloven.
Gennem de sidste mange 100 år har evnen til suverænitetshåndhævelse været det danske
forsvars kerneopgave. Dette ændrede sig radikalt efter først Berlinmurens fald og efterfølgende Sovjetunionens og Warszawa-pagtens kollaps i 1991.
Forsvarsforliget, der blev indgået i 2004, afskaffede helt territorialforsvaret. Dette skete bl.a.
på baggrund af en vurdering i den såkaldte Bruun-rapport – ”De sikkerhedspolitiske vilkår for
dansk forsvarspolitik” – fra august 2003, som fastslår følgende:
”Den aktuelle sikkerhedspolitiske situation – herunder ikke mindst udvidelsen af NATO og
EU – understreger, at den konventionelle militære trussel mod dansk område er bortfaldet
i den overskuelige fremtid, hvorfor der ikke længere er behov for det territorialforsvar, der
var opstillet med henblik på et imødegå den.
Den teknologiske udvikling medfører endvidere, at hvis der på meget lang sigt skulle genopstå en konventionel trussel imod Danmark, ville territorialforsvaret formentlig skulle
udføres på en helt anden måde end den, vi kendte under Den Kolde Krig. Der synes således
ikke at være grundlag for at opretholde en regenereringskapacitet baseret på hidtidige strukturer”.
Ovennævnte blev gentaget i Forsvarskommissionens beretning fra 2009 – ”Dansk forsvar –
Globalt engagement – Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008”:
”Det vurderes, at Danmark ikke i overskuelig fremtid vil være konfronteret med direkte,
konventionelle militære trusler”.
Selvom udsagnene fra de to rapporter utvivlsomt var korrekte ud fra den gængse vurdering
af den sikkerhedspolitiske situation dengang, er spørgsmålet, om det også er tilfældet i dag.
Hvis man med ”overskuelig fremtid” mener ét-to-tre, måske op til fem år, er svaret på dette
spørgsmål – formentlig – ja.
Hvis man med ”overskuelig fremtid” mener fem år+, er svaret på spørgsmålet så det samme?
Kan man i dag med blot rimelig sikkerhed se længere frem i tiden end fem år, når vi kan konDEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT
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statere, at den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig radikalt – og helt uforudsigeligt
– alene indenfor de seneste to-tre år? Og hvor vi – udover en uoverskuelig konflikt i Syrien,
et fortsat mere aggressivt optrædende Rusland og en uoverskuelig flygtningesituation – kan
konstatere et EU, der muligvis er i starten af et opbrud, et NATO, hvor én af alliancens stærkeste partnere, Tyrkiet, har nået til forsoning og har indgået en eller anden form for uhellig
alliance med Rusland m.m.m.?! Her er svaret – med lige så stor grad af sandsynlighed – nej.
Situationen i dag er, at Danmark slet ikke har noget territorialforsvar og kun har yderst begrænsede styrker til imødegåelse af selv en meget lille konventionel trussel imod dansk territorium.
Hæren har ingen enheder af betydning til imødegåelse af en sådan trussel. Hjemmeværnet
råder over et vist antal frivillige, men vil kun kunne yde begrænset modstand, særligt imod en
veludrustet og kapabel modstander. Søværnets kapacitet er ligeledes begrænset, særligt når
det holdes op imod de flådestyrker, en modstander vil kunne tilvejebringe i regionen indenfor meget kort tid. Flyvevåbnet har en vis kapacitet, men er fx ikke i besiddelse af landbaseret
luftforsvar.
Hertil kommer, at med den spændte situation i Østersøområdet gør det mindre retvisende
alene at tale om et ”territorialforsvar”. Der er i højere grad tale om en ”områdeforsvar”, ikke
blot omfattende dansk territorium, men tillige landene i hele Østersøregionen.
Efter Folk & Sikkerheds opfattelse peger dette éntydigt i retning af, at Forsvarsforliget, når det
kommer til suverænitetshåndhævelse, bliver nødt til på ny at adressere og planlægge for en
eller anden form for områdeforsvar. Områdeforsvaret skal ikke blot omfatte Danmark, men
tillige landene i Østersøregionen.
Med den nuværende sikkerhedspolitiske situation kan det ikke udelukkes, at der kan blive behov for en form for krisestyring eller områdeforsvar – ikke nødvendigvis begrænset til dansk
territorium, men også sammen med Danmarks allierede og nabolande i Østersøregionen.
Forsvarsforliget bør indeholde en vurdering af hvilke kapaciteter, der er nødvendige i en sådan situation, og en plan for hurtig tilvejebringelse af sådanne kapaciteter, herunder tidshorisonten herfor.
Grundet den sikkerhedspolitiske situation i Danmarks nærområde bør planen med tilvejebringelse af kapaciteter, personel og materiel til et eventuelt områdeforsvar påbegyndes implementeret tidligt i den kommende forligsperiode.
Den fokus og indsats, som det arktiske område har fået – senest med rapporten om Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis – skal opretholdes. Den sikkerhedspolitiske udvikling i det arktiske område skal dog fortsat nøje monitoreres, således at eventuelle
yderligere tiltag rettidigt kan iværksættes.
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b.

Myndighedsopgaver

Forsvaret løser i dag en række myndighedsopgaver så som havmiljøovervågning, sneberedskab, ammunitionsrydning m.v.
Folk & Sikkerhed ser for nuværende ingen anledning til ændring heri.
Området omkring myndighedsudøvelse bør imidlertid stedse monitoreres for at vurdere, om
de opgaver, der p.t. løses af Forsvaret og Hjemmeværnet – og som lægger beslag på ressourcerne – bedre og muligt mere omkostningseffektivt kan løses af andre myndigheder eller udliciteres, således at Forsvaret og Hjemmeværnet kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.
Forsvarsforliget bør derfor lægge op til et analysearbejde i forligsperioden til afdækning af,
om nogle af de opgaver, særligt de administrative, der p.t. løses af Forsvaret og Hjemmeværnet – og som lægger beslag på ressourcerne – bedre og muligt mere omkostningseffektivt
kan løses af andre myndigheder eller udliciteres, således at Forsvaret og Hjemmeværnet kan
koncentrere sig om deres (militære) kerneopgaver. Det kan eksempelvis være bevogtning af
etablissementer.
6.2.3		 Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver
”Deltage i løsningen af tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver samt dialog og samarbejde på det forsvarsmæssige område med lande i og udenfor NATO såvel i Danmarks nærområde
som globalt”.
Denne opgave omfatter et meget bredt spektrum af opgaver fra bilateralt forsvarssamarbejde over aktiviteter i OSCE- og EU-regi til deltagelse i verifikation af våbenkontrol- og nedrustningsaftaler m.v. Opgaverne var oprindeligt rettet imod de øst- og centraleuropæiske lande,
men er senere blevet udvidet til andre områder, herunder Afrika.
Folk & Sikkerhed ser for nuværende ingen anledning til ændring i Forsvarets og Hjemmeværnets løsning af nuværende tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
Danmarks interesser indenfor sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik bør imidlertid nøje
vurderes og prioriteres, når nye/fremtidige opgaver i denne kategori opstår, og når det overvejes, om Danmark skal bidrage hertil.
Opgaver under denne kategori bør herudover, udover i NATO og FN-regi, koncentreres omkring bi- eller flerlateralt forsvarssamarbejde, primært mellem de nordiske lande som led i
NORDEFCO. Initiativer på dette område er allerede iværksat, men bør intensiveres. Dette gælder i særdeleshed på materielområdet, hvor et tættere samarbejde vil kunne øge robustheden.
Hvis det skulle blive nødvendigt at prioritere mellem opgaverne nævnt ovenfor under NATO
og Suverænitetshåndhævelse på den ene side og opgaver i denne kategori på den anden
side, bør de førstnævnte have forrang.
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6.2.4 Konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende
opgaver
”Med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver”.
Denne opgave omfatter også et meget bredt spektrum af opgaver, herunder primært operationer i regi af NATO, FN og OSCE.
Udover de igangværende NATO-missioner i Syrien/Irak og i Afghanistan samt den forestående operation i Baltikum og Polen omfatter Danmarks løsning af denne opgave p.t. primært
det mindre styrkebidrag til FN’s mission i Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). Hertil kommer mindre bidrag til andre internationale operationer,
herunder i Syd Sudan m.v.
Folk & Sikkerhed ser for nuværende ingen anledning til ændring i Forsvarets og Hjemmeværnets deltagelse i de nuværende missioner og operationer indenfor denne kategori.
Danmarks interesser indenfor sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik bør imidlertid nøje
vurderes og prioriteres, når nye/fremtidige opgaver i denne kategori opstår, og når det overvejes, om Danmark skal bidrage hertil.
Danmark bør herudover i internationale fora og overfor væsentlige internationale samarbejdspartnere arbejde for en rettidig intervention med korrekte og tilstrækkelige midler i en
potentiel konfliktsituation/et potentielt konfliktområde, der kan berøre Danmark og NATO’s
interessesfære.
6.2.5 Andre opgaver
”Kunne løse andre opgaver efter Forsvarsministerens bestemmelse”.
Denne opgave omfatter primært Forsvarets og Hjemmeværnets støtte til Samfundet. Støtten
til Politiet i forbindelse med etablering og drift af modtagecentret i Søgård og tidligere også
i Vordingborg samt Hjemmeværnets bistand i forbindelse med grænsekontrol er aktuelle eksempler herpå. Hertil kommer Hjemmeværnets omfattende og løbende støtte til Politiet i
forbindelse med Politiets daglige drift.
I forhold til mange andre lande har Danmark tradition for et ret unikt samarbejde mellem
Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet. Samarbejdet sker løbende på både strategisk, operativt og taktisk niveau.
De senere års begivenheder, herunder særligt terroranslaget i februar 2015 og de yderligere
bevogtningsopgaver, der fulgte i kølvandet heraf, migrationskrisen og indførelse af grænsekontrol, har afdækket, at Politiet for nuværende ikke er dimensioneret til løsning af sådanne
ressourcekrævende og længerevarende opgaver. Sådanne opgaver kan ikke løses uden bistand fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet – og disses kapaciteter er også begrænsede. Viljen og evnen til at planlægge og operere koordineret på tværs af sektorer er en
afgørende forudsætning for, at sådanne opgaver vil kunne løses hensigtsmæssigt fremadrettet.
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Samarbejdet og samvirket mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet i nationale krise- og spidsbelastningssituationer bør derfor ikke blot fastholdes men styrkes - og
muligt nytænkes/samtænkes - i højere grad end hidtil, dog med fastholdelse af sektoransvaret. Fælles løsning af kerneopgaver i sådanne situationer bør sættes i centrum med det formål
at nå til en langsigtet, robust løsning.
Det bør i ovennævnte forbindelse sikres, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet har de
nødvendige kapaciteter til at kunne bistå Politiet med det ekstra personel og materiel, som
er påkrævet.
Det styrkede samarbejde og samvirke mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet bør ske på såvel strategisk som operativt og taktisk niveau via allerede etablerede/
formelle samarbejdsfora.
Øget øvelsesvirksomhed mellem Politiet, Beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet på alle
tre niveauer, dvs. også det taktiske niveau, bør overvejes med henblik på at afprøve planernes
holdbarhed og justering af disse.
Forsvarslovens § 7 bør overvejes ændret for at præcisere, at sådanne opgaver må forventes
at blive en del af Forsvarets faste ”opgavekatalog” fremover. Formuleringen fra Hjemmeværnslovens § 1 ”…, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse” vil være
dækkende.
7.

PERSONEL

7.1 Indledning
Punkt 5 – Status for dansk forsvar – og Punkt 6 - Opgaveanalysen – peger éntydigt i retning
af, at der er er behov for yderligere personel for at kunne løse hele opgavespektret.
7.2 Generelt
Det er helt afgørende for Forsvarets og Hjemmeværnets evne til at løse pålagte og forventede fremtidige opgaver, at der rådes over tilstrækkeligt personel af rette kategori, alder og
rang og med rette uddannelse og erfaring til at løse opgaverne.
Talrige rapporter, avisskriverier, udtalelser fra Forsvaret selv, Forsvarets Personelorganisationer m.m.fl. indenfor de seneste to år vidner om, at personelsituationen i Forsvaret er kritisk.
Der mangler personel i alle tre værn og i alle personelgrupper, i nogle værn, personelgrupper
og på nogle tjenestesteder mere end 15 %. Personelmanglen er kombination af manglende
rekruttering og manglende fastholdelse/ekstraordinær personelafgang. Hertil kommer, at
adskillige målinger dokumenterer en foruroligende høj utilfredshed blandt personellet. Den
grundlæggende årsag er med meget stor grad af sandsynlighed en manglende sammenhæng mellem mål og midler, som over tid naturligt fører til personelutilfredshed, personelafgang og rekrutteringsudfordringer.
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Manglen på personel og en ekstraordinær personelafgang rummer primært to væsentlige
problemstillinger:
For det første skaber det udfordringer for Forsvaret at få dagligdagen til at hænge sammen.
Dette skaber yderligere pres på det resterende personel, som, hvis presset er langvarigt, igen
kan føre et ekstraordinær personel adgang.
For det andet – og det væsentligste – medfører det tab af erfaring og ekspertise, som det kan
tage meget lang tid at genopbygge.
Årsagerne til udfordringerne med (1) at rekruttere tilstrækkeligt personel til forsvaret, og (2)
at fastholde personellet, herunder samtlige årsager hertil, bør være en hovedprioritet for Forsvaret at få afdækket, og at få iværksat de nødvendige initiativer. Erfaringerne bør indgå i
forligsforberedelserne for at sikre en langvarig og holdbar løsning.
HR delstrategierne, der blev implementeret i forbindelse med seneste forlig, herunder de
personalemæssige, militære og økonomiske effekter af disse, bør evalueres og eventuelt justeres. Forsvarets personelorganisationer bør inddrages heri.
7.2 Et 100% frivilligt/professionelt forsvar ctr. en kombination af et 100% frivilligt/professionelt forsvar og et reservebaseret forsvar
Mht. tilvejebringelse af det nødvendige personel er der principielt to forskellige modeller:
•

Et 100% frivilligt/professionelt forsvar (et ”stående forsvar”).

•

En kombination af et stående og et reservebaseret forsvar (et ”blandingsforsvar”).

Afgørende for valget mellem et stående forsvar og et blandingsforsvar bør primært være
karakteren af de opgaver, der forventes at skulle løses af forsvaret.
Hvis alle opgaver kræver en meget høj grad af ekspertise/professionalisme og korte indsættelsestider (højt beredskab), peger dette i retning af et stående forsvar.
Hvis en del af opgaverne ikke nødvendigvis kræver en høj grad af ekspertise/professionalisme og korte indsættelsestider (højt beredskab), peger dette i retning af et blandingsforsvar.
Opgaveanalysen under punkt 6 peger i retning af, at de nuværende og forventede fremtidige opgaver for dansk forsvar forventeligvis vil indeholde et endnu bredere spektrum af
opgaver, både nationalt og internationalt, end set de seneste år. Der vil fortsat være behov
for deployerbare kapaciteter, men der vil i stigende omfang være behov for kapaciteter,
der alene skal operere i Danmark og i Danmarks nærområde.
En del af de forventede opgaver, særligt de, der forudses at skulle løses territorialt eller i Danmarks nærområde, kræver ikke nødvendigvis samme grad af uddannelse som indsættelser i
internationale operationer. Sådanne opgaver ligger i kategorien ”Mulige fremtidige opgaver”,
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dvs. opgaver som Forsvaret og Hjemmeværnet skal forudse at skulle løse i fremtiden, men
som muligvis ikke bliver aktuelle. Der kan være tale om opgaver i relation til værtslandsstøtte
og/eller område-/territorialforsvar i en eller anden form. Sådanne opgaver vil bl.a. indeholde
observation, overvågning, bevogtning, logistik og – ultimativt – (begrænsede) kampoperationer. Sådanne opgaver giver det god mening at allokere en form for reservestyrke til at løse.
Og sådanne opgaver giver det lige så lidt mening at allokere et stående forsvar til at løse.
Danmark har i dag - principielt set - et blandingsforsvar.
P.t. indkaldes og uddannes hvert år omkring 4.200 værnepligtige, fortrinsvis i Hæren og i
Flyvevåbnet. De værnepligtige modtager fire måneders uddannelse, der er fokuseret på helt
basale soldatermæssige færdigheder og stort set kun på enkeltmandsuddannelse – ikke uddannelse i enhedsramme. Efter de fire måneders uddannelse hjemsendes de værnepligtige
og designeres i Totalforsvarsstyrken i 3 år. Totalforsvarsstyrken forventes kun aktiveret under
helt ekstraordinære forhold.
De operative opgaver, der løses af Forsvaret, herunder deltagelse i internationale operationer,
løses af soldater, der har kontakt med Forsvaret, og som – for Hærens vedkommende – efter
endt værnepligt har modtaget 8 måneders reaktionsstyrkeuddannelse. Dvs. efter sammenlagt 12 måneders uddannelse har man en professionel soldat. Det svarer i øvrigt til værnepligtens længde fra 1985 til slutningen af 1980’erne. Hertil kommer dog, at personel af reserven
og Hjemmeværnet også løbende bidrager til og indgår i Forsvarets operative opgaveløsning.
Når det drejer sig om operativ opgaveløsning er der således i dag en skarp adskillelse mellem
de værnepligtige og det stående forsvar. Der er en mindre skarp adskillelse mellem personel
af reserven og det stående forsvar, da personel af reserven sammen med personel fra Hjemmeværnet i vidt omfang indgår i Forsvarets operative opgaveløsning.
Et stående forsvar er dyrt. Effekten af et stående forsvar vil derfor være, at dette – fortsat – vil
være meget småt.
Et blandingsforsvar er også dyrt. Hvis der ses på de samlede personelressourcer, dvs. det personel, der i givet fald vil kunne aktiveres, hvis der er behov for det, er det imidlertid ikke så
dyrt som et stående forsvar.
De nuværende og forventede fremtidige opgaver peger éntydigt i retning af, at Danmark
fremadrettet fortsat skal have en kombination af et frivilligt/professionelt forsvar (”stående
forsvar”) og et forsvar baseret delvist på reservestyrker (”reservebaseret forsvar”).
Grundstammen ved løsning af Forsvarets operative (”skarpe”) opgaver bør fortsat være det
stående forsvar, dvs. professionelt/fastansat personel. Det stående forsvar skal løse de opgaver, der forudsætter en meget høj grad af ekspertise/professionalisme og kort beredskab.
Hertil kommer de daglige, planlægnings- og driftsmæssige opgaver.
Dele af det reservebaserede forsvar skal integreres i og – sammen med dele af Hjemmeværnet - bistå det stående forsvar i dets løbende opgaveløsning.
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Den resterende del af det reservebaserede forsvar skal kunne integreres i og bistå Forsvaret
og Hjemmeværnet med at løse mulige fremtidige opgaver, jf. nedenfor om Reservestyrken.
7.3 Reservestyrken
Grundstammen ved løsning af Forsvarets operative (”skarpe”) opgaver bør fortsat udgøres af
fastansat personel. Det sikrer den nødvendige professionalisme – ”know-how” – i opgaveløsningen.
For at give Forsvaret dybde/udholdenhed på en omkostningseffektiv og økonomisk holdbar
måde bør grundstammen i Forsvarets opgaveløsning som anført suppleres med en reservestyrke bestående af tidligere fastansat personel og af hjemsendt personel – dels i form af
enkeltpersoner/specialister, dels i form af deciderede reserveenheder i de værn, hvor der er
mulighed/behov herfor.
Delstrategi 9 opererer med et såkaldt ”Totalstyrkekoncept”, hvor dansk forsvars samlede personelressourcer benævnes ”Forsvarets Totalstyrke”, som opdeles i (1) Fastansat Personel og
(2) Reservestyrken, som igen er inddelt i (i) Personel af Reserven, (ii) Hjemmeværnets Frivillige
og (iii) Civile Leverandører. Grundideen med Totalstyrkekonceptet er en lang større integration i opgaveløsningen mellem Fastansat Personel og Reservestyrken. Det vil sikre en fleksibel
og økonomisk rentabel tilgang til opgaveløsningen.
Forsvarets fremtidige opgaveløsning generelt bør i højere grad end hidtil baseres på anvendelse af en blanding af fastansat personel, personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Dette bør ske med afsæt i ”Aftale om Forsvarets Fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets
frivillige og personel af reserven” fra 19. december 2014, der er mundet ud i det såkaldte ”Totalstyrkekoncept” efter britisk, canadisk, australsk og amerikansk model, jf. ”Delstrategi 9” i
Forsvarets HR-politik. Delstrategi 9 bør implementeres hurtigt muligt.
I forhold til den nuværende situation i Forsvaret bør størrelsen af reservestyrken forøges. Der
er ikke tale om et forslag om genindførelse af den mobiliseringsstyrke, som blev afskaffet
med forsvarsforliget 2005 - 2009 eller noget, der blot minder herom. Der er tale om en ændret
og mere relevant anvendelse af den nuværende reserve og hjemsendt personel, herunder
værnepligtige.
Den fremtidige reservestyrke bør overvejes opdelt i en ”aktiv reserve” og en ”fleksibel reserve”.
Den aktive reserve består af det reservepersonel, der sammen med Hjemmeværnets frivillige,
er omfattet af Totalstyrkekonceptet og Delstrategi 9. Den aktive reserve skal bistå Forsvarets
faste struktur med den løbende opgaveløsning, både generelt men også i forbindelse med
fx supplering/afløsning ved længerevarende deployeringer i internationale missioner. Den
aktive reserve eller dele heraf skal således være deployerbare.
Dette forudsætter, at den aktive reserve har et relativt højt uddannelses- og aktivitetsniveau,
samt at der foreligger det fornødne ”commitment” fra personellet i den aktive reserve. Uddannelsesniveauet skal løbende vedligeholdes, og der skal være mulighed for videreuddan-

62/80

DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT

Kapitel 4: Forsvarets status

nelse. Dette kan med fordel ske som led i en énstrenget uddannelsesstruktur sammen med
de fastansatte. Den aktive reserve skal bestå primært af det nuværende personel af reserven,
tidlige fastansat personel og personel med reaktionsstyrkeuddannelse, men kan også bestå
af tidligere værnepligtige, der tegner kontrakt med Forsvaret. Dele af Hjemmeværnets frivillige kan indgå i samme opgaveløsning.
Det bør overvejes at ændre lovgivningen, således at personel af reservestyrken, der indgår i
den aktive reserve, i højere grad tilskyndes til at forrette tjeneste, eventuelt ved en vis kompensation til i hvert fald mindre virksomheder for ulemperne ved at undvære personale i
kortere eller længere tid, beskyttelse imod ansættelsesretlige konsekvenser eller lignende.
Den fleksible reserve skal kunne bistå med at løse mulige fremtidige opgaver. Det kan fx
være opgaver, der kan opstå i forbindelse med nationale krise- og katastrofesituationer samt
i tilfælde af en eskalering af fx situationen i Østersøregionen. Det vil primært omfatte overvågnings-, observations-, bevogtnings- og logistikopgaver samt – ultimativt – (begrænsede)
kampoperationer.
Dette forudsætter, at den fleksible reserve har et vist uddannelsesniveau i forbindelse med
deres hjemsendelse og – muligvis for dele af den fleksible reserve – ydermere et vist løbende
aktivitetsniveau. Grundstammen i den fleksible reserve skal være hjemsendte værnepligtige
og personel med reaktionsstyrkeuddannelse, der skal enkadreres i enheder. Føringsstrukturen tilvejebringes ved det nuværende personel af reserven og tidligere fastansat personel.
Hjemmeværnets frivillige kan indgå i samme opgaveløsning. Den fleksible reserve skal – muligvis under et andet navn – erstatte den nuværende Totalforsvarsstyrke, jf. nedenfor.
I dag overgår værnepligtige efter hjemsendelse til Totalforsvarsstyrken, som er et register,
hvor de værnepligtige er registreret som enkeltpersoner – ikke i enheder. I tre år efter hjemsendelsen er de tidligere værnepligtige forpligtet til at stille sig til rådighed i op til tre måneder
i forbindelse med løsning af totalforsvarsopgaver for det danske samfund, såfremt Forsvarets
stående styrker, det statslige redningsberedskab og Hjemmeværnet ikke er tilstrækkeligt. I
forsvarsforliget 2005-2009 er det anført, at ”Totalforsvarsstyrken sikrer således, at samfundet
råder over tilstrækkelig kapacitet til at imødegå trusler mod Danmark og større katastrofer.”
Den sikkerhedspolitiske situation for Danmark og i Danmarks nærområde har ændret sig væsentligt, siden Totalforsvarsstyrken blev etableret. De mulige fremtidige opgaver har ændret
sig tilsvarende, jf. opgaveanalysen under punkt 5.2 og 5.3.
Som følge heraf bør uddannelsen af de værnepligtige ligeledes ændres, således at de værnepligtige også uddannes til at virke i enhedsramme. De værnepligtiges uddannelse bør derfor
omfatte ikke bare enkeltmandsuddannelse, men også funktions- og enhedsuddannelse. Og
som følge heraf bør de værnepligtige efter hjemsendelse enkadreres og registreres i enheder,
der i givet fald vil kunne aktiveres samlet.
Ligeledes som følge heraf bør den fleksible reserve erstatte den nuværende Totalforsvarsstyrke – muligvis under et andet navn. I samme forbindelse bør de nuværende opgaver for
Totalforsvarsstyrken væsentligt redefineres. Samtidig bør hjemsendte værnepligtige stå til
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rådighed i længere tid end tre år – evt. fem år. Dette vil muligvis kræve en justering af lov om
forsvarets personel.
Føringsstrukturen for Totalforsvarsstyrken (”Den Regionale Føringsstruktur”) skal bevares og
indgå som føringsstruktur for den fleksible reserve. Den Regionale Føringsstruktur bør bibringes et passende uddannelses- og aktivitetsniveau, der sætter den i stand til at uddanne og
føre den fleksible reserve, såfremt denne måtte blive aktiveret.
7.4 Værnepligt
De opgaver, der i givet fald kan forudses at skulle løses territorialt eller i Danmarks nærområde i tilfælde af nationale krise- og katastrofesituationer samt i tilfælde af fx en eskalation
af situationen i Østersøregionen, kræver formentlig ikke samme grad af uddannelse, erfaring
og rutinering som fx indsættelser i internationale operationer. Disse opgaver kan – hvis de
bliver aktuelle - løses af tidligere (hjemsendte) værnepligtige. Sådanne opgaver, der primært
omfatter observation, overvågning, bevogtning, logistik og (begrænsede) kampoperationer,
vil formentlig først skulle iværksættes med længere varsler. Sådanne opgaver kan i givet fald
løses af den fleksible reserve, jf. ovenfor.
Antallet af værnepligtige bør i den forbindelse forøges, således at det sikres, at der i givet fald
er tilstrækkeligt personel til at løse sådanne opgaver. Der bør iværksættes et analysearbejde
til at afdække det nødvendige antal værnepligtige til at løse de mulige/sandsynlige fremtidige opgaver.
Værnepligtstiden bør i samme forbindelse forlænges, således at det sikres, at de værnepligtige modtager den fornødne uddannelse til også at kunne virke i enhedsramme. Analysearbejdet ovenfor bør også vurdere værnepligtens længde.
En forøgelse af antallet af værnepligtige og en forlængelse af værnepligten vil være en omkostningseffektiv måde at øge Forsvarets dybde og dermed udholdenhed, da de hjemsendte
værnepligtige i en årrække efter hjemsendelse kan indgå i Forsvarets Reserve eller i Hjemmeværnet.
Udover at styrke Forsvarets og Hjemmeværnets opgaveløsning rummer værnepligten også en
lang række andre fordele, herunder at Forsvaret opnår en forankring i samfundet, fleksibilitet,
ligesom værnepligtsuddannelsen i sig selv indeholder væsentlige komponenter så som redning (første-hjælp), brandbekæmpelse og ABC, som danner en væsentlig ”samfundsreserve”
i krisesituationer. Hertil kommer, at yderligere indtag af værnepligtige – som en sidegevinst –
vil kunne styrke rekrutteringsgrundlaget til ikke bare Forsvaret, men også til Hjemmeværnet.
7.5 Officersuddannelserne, herunder løjtnantsuddannelsen
Officersuddannelserne blev omlagt væsentligt i forbindelse med Forsvarsforliget 2013 – 2017.
Det er endnu for tidligt at vurdere, om forudsætningerne, der lå til grund i forliget og under
implementeringen af de nye uddannelser, fortsat holder. De første erfaringer er imidlertid
ved at blive høstet. Det har i den forbindelse vist sig, at det ikke har været muligt at rekrut64/80
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tere det fornødne antal officerer til uddannelserne. I foråret 2016, hvor ansøgningsfristen til
de nye officersuddannelser, havde Forsvaret alene fået 93 egnede ud af rekrutteringsmålet
på 138 officerer svarende til lige godt 2/3 af det antal, der var behov for. Dette sammenholdt
med en ekstraordinær personelafgang af bl.a. yngre officerer har bl.a. medført, at den tidligere løjtnantsuddannelse i Hæren, der ellers var sat i bero, er genaktiveret med henblik på at
skaffe officerer på de lavere officersniveauer.
Løjtnantsuddannelsen, der bl.a. grundet udfordringer til rekruttering til officersuddannelserne er midlertidigt genaktiveret, bør gøres permanent. Dette gælder særligt, hvis det besluttes
at øge indtaget af værnepligtige, jf. punkt 7.4, da de (hjemsendte) enheder, hvori de værnepligtige skal enkadreres, kræver en føringsstruktur.
Genindførelse af løjtnantsuddannelsen vil også være en omkostningseffektiv måde at øge
Forsvarets fleksibilitet, dybde og dermed udholdenhed, da de hjemsendte officerer i en årrække efter hjemsendelse ligesom de værnepligtige kan indgå i Forsvarets Reserve eller i
Hjemmeværnet. Hertil kommer, at en løjtnantsuddannelse vil kunne styrke rekrutteringsgrundlaget til officersuddannelserne.
7.5 Personelstrukturen
Forsvarets nuværende personelstruktur består af godt 50% officerer og befalingsmænd og
små 50% menigt personel. Der bør iværksættes en analyse af Forsvarets personelmæssige
situation og organisation, således at eventuelle skævheder afdækkes og på sigt justeres.
Såfremt det besluttes at udvide antallet af fastansat personel i Forsvaret, bør dette ske fortrinsvis i de operative/taktiske enheder, ikke i administrative funktioner, stabe eller lignende,
og fortrinsvis i form af yngre militært ansatte.
8.

MATERIEL

Punkt 5 – Status for dansk forsvar – og Punkt 6 - Opgaveanalysen – peger éntydigt i retning af,
der er er behov for yderligere materiel for at kunne løse hele opgavespektret – nu og på sigt.
Anskaffelse af materiel omfatter fire dimensioner:
•

”Lapning af huller” hos de stående enheder og uddannelsesstyrken

•

Kompensation for et materielmæssigt efterslæb

•

Anskaffelse af materiel til iværksættelse af de nye opgaver, herunder til i givet fald at
kunne matche en konventionel modstander

•
Øge antallet af mange materieltyper for at give Forsvaret dybde/udholdenhed
Hertil kommer en yderligere dimension – nemlig NATO’s målsætning om, at (minimum) 20%
af de årlige forsvarsbudgetter anvendes til materielanskaffelser.
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Danmark har i mange år haft et større materielmæssigt efterslæb. Dette fremgik allerede af
Beretningen fra Forsvarskommissionen af 2008. Forsvarsforliget 2013 – 2017 nævner intet om
et materielmæssigt efterslæb til trods for, at dette også var tilfældet på daværende tidspunkt.
Særligt under de senere udsendelser til Afghanistan-missionen var det et helt åbent og erkendt problem, at der ikke var materiel til at uddanne personellet herhjemme, da alt materiel
var ude i missionsområderne. Der er talrige eksempler herpå.
Heldigvis er der på det seneste taget en række initiativer til at rette op på materielsituationen,
bl.a. indkøb af nye pansrede mandskabsvogne, lastbiler og artillerisystem til Hæren, ny helikoptere til Søværnet, ny kampfly til Flyvevåbnet m.v.
Materielsituationen bør imidlertid forsat nøje monitoreres og materielanskaffelserne opprioriteres i væsentlig grad for at kompensere for adskillige års efterslæb.
Herudover bør midlerne i det kommende forsvarsforlig prioriteres, således at der de facto benyttes 20% af budgettet på materielanskaffelser.
Afslutningsvis bør indflydelsen af finansieringen af indkøbet af nye kampfly på materielanskaffelserne i alle tre værn og i Hjemmeværnet, vurderes, således at der ikke – på ny – opstår et
større materielmæssigt efterslæb.
På ovenstående baggrund foreslår følgende:
De nuværende akutte materielmæssige mangler bør afhjælpes som noget af det første i forligsperioden. Med ”akutte materielmæssige mangler” menes det materiel, der er essentielt for
at få dagligdagen i Forsvaret og Hjemmeværnet til at fungere – beklædning, udrustning og
personlige våben. Der er tale om materiel til uddannelsesenhederne og til de operative enheder, således at disse kan blive – og forblive – operative.
Der bør iværksættes en analyse af omfanget af et materielmæssigt efterslæb. Med det ”materielmæssige efterslæb” menes det materiel m.v., der har været planer om, men ikke økonomi
til, at anskaffe i en længerevarende periode, eller materiel, som i øvrigt burde være anskaffet.
Udredningen bør fastlægge overordnede principper og prioriteter for fremadrettet at undgå
et materielmæssigt efterslæb.
Der bør anskaffes materiel til løsning af Forsvarets og Hjemmeværnets nye opgaver, herunder
materiel til at kunne matche en konventionel modstander. Dette må afvente udfaldet af et
nærmere analysearbejde.
Forsvarets/Hjemmeværnets dybde/udholdenhed bør styrkes ved, at materielindkøbene også
sikrer øget kvantitet i Forsvarets og Hjemmeværnets materiel, således at der er tilstrækkelig
materiel til både stående enheder, eventuelle reserveenheder i alle tre værn og til Hjemmeværnets enheder.
Danmark har de senere år anvendt omkring 11% af det samlede forsvarsbudget på materielanskaffelser, jf. Taksøe-rapporten. En offentliggjort analyse af de svenske forsvarsudgifter
fra foråret 2016 sammenholdt med de øvrige nordiske lande lægger imidlertid til grund, at
Danmark de senere år kun har anvendt mellem 5 og 7 % på materielanskaffelser. Til sammen66/80
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ligning har de øvrige nordiske landes materielanskaffelsesbudgetter i samme periode ligget
på mellem 18 og 22 %.
Der bør i forliget indarbejdes en klar plan for, hvorledes materielinvesteringerne – dvs. nyinvesteringerne – bringes op på 20 % af det samlede forsvarsbudget fremadrettet.
Indflydelsen af finansieringen af indkøbet af nye kampfly på materielanskaffelserne – og aktivitetsniveauet generelt - i alle tre værn og i Hjemmeværnet bør nøje vurderes og monitoreres, således at der ikke – på ny – opstår et større materielmæssigt efterslæb.
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1.

INDLEDNING

Taksøe-rapporten indeholder nogle både generelle og mere konkrete anbefalinger til de tre
værns fremtidige opgaver, materiel m.v. Hver enkelt af disse anbefalinger bør overvejes og
vurderes i forbindelse med forhandlingerne om Forsvarsforliget.
Imidlertid er anbefalingerne i Taksøe-rapporten relativt få og ikke fyldestgørende som grundlag for Forsvarsforliget. Som supplement til Taksøe-rapporten bør nedenstående anbefalinger for de tre værn derfor overvejes og vurderes i forbindelse med Forsvarsforliget.
2.

VÆRNSFÆLLES

o
		
		
		

Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet (”Værnene”) skal have en størrelse, udholdenhed
(”robusthed”) og bredde, der sætter dem i stand til at løse et bredt spektrum af opgaver
både i nærområdet og internationalt - og både i samarbejde med og suppleret af styrker
fra de øvrige NATO-lande.

o Retningsgivende for dimensionering af værnene bør være NATO Defence Planning
		 Capability Review 2015/2016 fra 10. juni 2016, der i essensen indeholder følgende anbe		falinger:
		 o Der er behov for yderligere kapaciteter, der forbedrer dansk forsvars evne til at operere i
			 alle ”war-fighting environments”.
		 o Dansk forsvar skal indrettes, herunder bemandes og udrustes, til en potentiel kamp
			 imod en ligeværdig, konventionelt udstyret modstander.
		 o Dansk forsvar skal kunne stille de styrker til rådighed for NATO, som NATO efter			 spørger. Dette gælder særligt Hæren, hvor NATO efterspørger en ”mechanised
			 infantry brigade”.
		 o Anskaffelsen af de nye kampfly skal ikke påvirke andre dele af dansk forsvar i
			 negativ retning.
Herudover indeholder NATO Defence Planning Capability Review et meget klart varsel
om, at sikkerhedssituationen kan føre til, at Danmark må forvente, at NATO vil anmode
om yderligere styrker, som er fuldt kapable til at indgå i højintensive operationer - på et
langt højere varsel end på nuværende tidspunkt. Forsvarsforliget bør tage højde herfor.
Ovenstående stiller krav til yderligere kapaciteter, materiel og personel. Med et konventionelt afsæt vil Forsvaret relativt hurtigt kunne omstilles til bekæmpelse af mere asym-
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metriske modstandere (pirater, Taleban-lignende styrker og lignende). Forsvarsforliget
bør tage højde herfor.
o
		
		
		

Da økonomien i forbindelse med Forsvarsforliget muligt vil blive en dimensionerende (begrænsende) faktor, bør – af omkostningsmæssige årsager - tilvejebringelse
og bemanding af ovenstående og de nedenfor nævnte kapaciteter overvejes løst delvist
af en reservestruktur tilpasset værnenes muligheder og behov.
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Hæren

o Hæren bør påbegynde en (hurtig) omstilling, således at Hæren på sigt – og senest ved
udløbet af Forsvarsforliget – er i stand til igen at operere på brigadeniveau. Hæren bør
i den forbindelse kunne opstille en (deployerbar) mekaniseret infanteribrigade. Indenfor
den forventede økonomiske ramme for Forsvarsforliget er en stående brigade formentlig
illusorisk. Mulighed for opstilling af en brigade vil derfor kræve anvendelse af såvel stående personel som reservepersonel.
o Hæren skal råde over og kunne indsætte både lettere mobile infanterienheder og tunge
pansrede enheder.
o I lyset af ovenstående bør for Hærens vedkommende tilvejebringes kapaciteter, materiel
og personel, der kan udgøre en mekaniseret infanteribrigade som efterspurgt af NATO, og
som kan støtte en sådan. Dette kunne eksempelvis være:
o		
o		
o		
o		
o		

Flere kampvogne
Flere artilleripjecer/artillerienheder og artilleripejlekapacitet
Mere ingeniørkapacitet
Mere mobil logistisk kapacitet
Mere signal-, herunder signalopklarings-kapacitet

o Herudover bør der overvejes en enhed til mulig indsættelse i det arktiske område.
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Søværnet

o Søværnet bør kunne bemande samtlige deres skibe. Der bør derfor snarest tilvejebringes
yderligere personel, således at alle tre fregatter kan bemandes. For at skabe den fornødne
robusthed bør en eventuel udvidet anvendelse af reservepersonel overvejes.
o Søværnet bør snarest anskaffe de fornødne kapaciteter, således at Søværnet kan indgå i
NATO’s ballistiske missilforsvar. Ruslands nylige deployering af Iskander- og andre missiler
i Østersøregionen tilsiger klart, at en sådan investering opprioriteres.
o Afhængig af en nærmere analyse af formodede fremtidige opgaver for Søværnet, bør for
Søværnet overvejes tilvejebringelse af yderligere kapaciteter og materiel, der – udover det
i NATO Defence Planning Capability Review anførte – kunne være:
o		 Langtrækkende luftværn
o		 Ubådsbekæmpelseskapacitet, tillige omfattende de nye Seahawk-helikoptere
o		 Sømine-kapacitet til såvel offensive som defensive operationer
o Antallet af kyst-ubåde som de, Danmark var i besiddelse af tidligere, er i NATO i dag væsentlig beskåret i forhold til, da Danmark besluttede at afskaffe ubådsvåbnet. Samtidig er
der klare indikationer på, at Rusland opererer i Østersøen – og i danske farvande, herunder
ved Grønland – med ubåde. Ubådskapaciteten bør derfor overvejes genindført, evt. i samarbejde med øvrige nordiske lande.

DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT

73/80

Kapitel 6: Flyvevåbnet

74/80

DEN ALTERNATIVE FORSVARSRAPPORT

Kapitel 5: Flyvevåbnet

Flyvevåbnet

o Baseret på iagttagelserne og anbefalingerne i NATO Defence Capability Review er Flyvevåbnet det af de tre værn, som i højest grad lever op til NATO’s nuværende ønsker. Forsvarsforliget bør derfor primært adressere de ”udestående” punkter i NATO Defence Capability Review, herunder
o
o
o
o
		

Tilvejebringelse af personel (flybesætninger)
Deployerbare kapaciteter til ”air base support and protection modules”
“Air-to-air re-fulling capabilities”, og
“Long-range intelligence, surveillance and reconnaissance platform”
inklusive mulighederne og tidsrammen for tilvejebringelse af sådanne yderligere kapaciteter.

o Afhængig af en nærmere analyse af formodede fremtidige opgaver for Flyvevåbnet, bør for
Flyvevåbnet overveje tilvejebringelse af yderligere kapaciteter og materiel, der – udover
det i NATO Defence Planning Capability Review anførte – primært kunne være jordbaseret
luftforsvar
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Hjemmeværnet

1.

INDLEDNING
Hjemmeværnet bør integreres yderligere i Forsvarets opgaveløsning. Dette gælder
særligt Hjemmeværnets ca. 15.000 aktive medlemmer. DS9-arbejdet understøtter
dette arbejde. Delstrategi 9 bør implementeres hurtigt muligt.
I ovennævnte forbindelse bør Hjemmeværnets ca. 15.000 aktive medlemmer gøres mere mobile – ”deployerbare” – indenfor Dansk territorium, således at Hjemmeværnet i givet fald kan indsættes andre steder end i deres lokalområde. I samme forbindelse bør det overvejes at uddanne dele af Hjemmeværnets aktive til at
operere i bataljonsramme. Dette bør indgå i analysen af dansk forsvars fremtidige
opgaver.
Hjemmeværnets omfattende og stigende bistand til det civile samfund, herunder
til løsning af opgaver i samarbejde med Politiet, bør opretholdes. Men det bør i
den forbindelse holdes for øje, at Hjemmeværnet er en militær organisation, hvorfor den militære metier fortsat bør være det bærende element i Hjemmeværnets
virksomhed.
o

Det bør overvejes på sigt også at integrere Hjemmeværnet i Forsvarets struktur.
Hjemmeværnets primære opgave er at bistå Forsvaret i dets opgaveløsning, hvorfor dette vil give god mening. Ved en eventuelt integration af Hjemmeværnet i
Forsvarets struktur skal Hjemmeværnet imidlertid i vidt omfang bibeholde en udstrakt grad af ”selvstændighed”, ligesom en integration ikke må have nogen som
helst konsekvenser for det - samfundsmæssigt meget væsentlige - frivillighedselement, der er det bærende element i Hjemmeværnet. Forud for en eventuel integration skal derfor de mulige implikationer for frivillighedselementet derfor nøje
vurderes. Hertil kommer, at en integration af Hjemmeværnet i Forsvarets struktur
ikke skal påvirke Hjemmeværnets budgetramme i negativ retning. Afslutningsvis
bør Hjemmeværnets Landsråd og eventuelt andre relevante organer inddrages i et
eventuelt arbejde herom.
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