
Folk&Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogforsvar.dk 

Folk&Sikkerhed 
Nyhedsbrev     Januar 2013 

 

Nye udfordringer i nyt navn:   Folk&Sikkerhed 
Af Frank E. Andersen, formand 

Siden fusionen i 2000 har Folk & Forsvar udviklet sig 
til en bred og stærk folkelig organisation med god 
politisk genklang. De 12 år har betydet stadig øget 
fokus på forsvars- og sikkerhedspolitiske temaer i takt 
med, at omverdenen har ændret sig.  Vi har bevæget 
os fra ”silotænkning” til en markant bredere sam-
tænkning og tværsektorielt samarbejde mellem kom-
ponenterne i den danske beredskabsopbygning. 
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i no-
vember i Fredericia blev de sidste problemstillinger 
afklaret. Organisationen fremstår nu som en folkelig 
og almennyttig landsorganisation med fokus på et 
bredt helhedssyn på samfundets beredskaber natio-
nalt og internationalt – områder, der stiller betydelige 
krav til både et robust forsvar og et stærkt beredskab. 
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Vi har udarbejdet kravspecifikationer for hele beredskabsopbygningen i et holdningskatalog, som 
vi har lagt ud på vores hjemmeside folkogforsvar.dk. Det er hensigten, at holdningskataloget skal 
være din inspiration og dit hjælpeværktøj, når du skal forklare eller er i dialog i dit lokalsamfund. 
Behovet for dialog med vore omgivelser er helt uformindsket, og i takt med, at Forsvaret igen skal 
gennem en svær og økonomisk hård omstrukturering, er der behov for Folk & Forsvars støtte og 
engagement. 

For at skabe de rette sammenhænge i udfordringerne besluttede repræsentantskabet efter indstil-
ling fra bestyrelsen at opdatere formålsparagraffen og skifte organisationens navn til det mere 
rammende Folk & Sikkerhed. Disse markante ændringer bidrager til muligheden for, at organisati-
onen opbygger strategiske partnerskaber med hele beredskabssektoren.  

Det hidtidige navn Folk & Forsvar dækkede lidt ensidigt vor i øvrigt helt uantastede opbakning til 
Forsvaret. Det nye navn Folk & Sikkerhed skaber bredere strategiske samarbejdsmuligheder, hvor 
vi efter norsk model for vor søsterorganisation vil søge at inddrage ikke mindst vore store landsor-
ganisationer ud fra en tankegang om samtænkning i hele sikkerheds- og beredskabsopbygningen. 

Her på tærsklen til 2013 er der endnu mere behov for Folk & Sikkerheds virke end for blot tolv år 
siden ved fusionen.  Vi er klar til disse udfordringer, og bestyrelsen har allerede tilrettelagt de 
kommende års arbejdsopgaver og engagementer i et produktkatalog, som Folk & Sikkerhed har 
fremlagt for 2013-14.  

Folk & Sikkerhed håber, at også du vil bidrage til at bære vore ambitioner frem til succes. Det kræ-
ver bredt engagement, vilje og sammenhængskraft. Det har Folk & Forsvar kunne fremvise i de 
forløbne 12 år. Og det vil vi arbejde for, at Folk & Sikkerhed viderefører og udvikler i de kommen-
de år. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for din indsats i 2012 til gavn for vores fælles sag. Jeg 
ser frem til samarbejdet i 2013 om de mange nye spændende opgaver og udfordringer. 

Godt nytår! 

Folk&Sikkerhed – præsentation af nøgleværdier 

MISSION 

Folk&Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den 
enkelte.  

VISION 

• Folk&Sikkerhed vil arbejde for, at Danmark har et robust (forsvars- krise- og katastrofe) beredskab  
• Vi vil fremme samarbejdet mellem alle, der bidrager til Danmarks sikkerhed 
• Vi vil skabe forståelse i befolkningen for den sikkerhedspolitik og indsats, som udmøntes – nationalt 

som internationalt 
• Vi vil skabe opbakning til de mennesker og deres pårørende, der gør arbejdet 
• Vi vil synliggøre og skabe dialog om den holdning, som samler medlemmerne i Folk&Sikkerhed  

  
VÆRDIER 
 
Følgende retningsgivende værdier er blevet identificeret i processen:  
 

Tryghed, dialogskabelse, ansvar, forståelse, sikkerhed, tillid, robusthed og legalitet 

MÅLGRUPPER er den brede befolkning, hvor vi lægger et særligt fokus på unge, kvinder, etniske minoriteter 
samt lokale og nationale beslutningstagere. 



Folk&Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogforsvar.dk 

Folk&Sikkerhed – hovedopgaver 

• Folk&Sikkerhed faciliterer og initierer kommunikative aktiviteter for at udbrede kendskabet og 
formidle en forståelse blandt befolkningen – omfattende den indsats forsvaret, beredskabet, politi-
et, sundhedsvæsenet og øvrige sikkerhedsaktører udøver 
 

• Vi fungerer som kontaktpunkt, der formidler og yder opbakning – en administrativ, økonomisk, 
kommunikativ og logistisk støtte til Folk & Sikkerheds lokale ildsjæle og græsrodsbevægelser  
 

• Vi støtter op om aktiviteter, der vedrører samfundets beredskab samt de involverede og deres på-
rørende, der udfører arbejdet 
 

• Vi agerer som paraplyorganisation for alle forsvars- og beredskabsaktører og fungerer som kon-
taktpunkt, og formidler ekspertviden, så indsatsen sammentænkes. 

 

Folk&Sikkerhed – produktkatalog for 2013 og 2014 

Aktiviteter og dialog 
Landsdækkende markedsføring og promovering af årligt tilbagevendende begivenheder, eksempelvis Flag-
dagen og Forsvarets Dag.  
 
Aktiviteter i lokale netværk: temaaftener, udstillinger, mindehøjtideligheder, gudstjenester, besøg på virk-
somheder etc. 
 
Årlig konference for Danmarks samlede sikkerhedskapacitet 
 
Foredrag for elever på uddannelse ved forsvarets/redningsberedskabets/politiets/m.fl. skoler. 
 
Uddannelsesspil målrettet unge, kvinder og etniske minoriteter. 
 
3-5 aktuelle årlige kampagner og debatskabende aktiviteter. 
 
Landsturne 2013/14 med tema ”Danske værdier – frihed og tryghed”: 
 

10-12 dialogmøder med unge på uddannelsesinstitutioner etc. 
8-10 udvalgte dialogmøder med unge under 25 år, kvinder og etniske minoriteter. 
6-8 indlæg ved eksisterende møder i virksomheder, foreninger etc. 

  
Kommunikation 
Dialog med mindst 500.000 danskere – bl.a. via de sociale medier 
 
Presseberedskab målrettet på aktuelle sager – ”Egen dagsorden” og reaktivt på ”hvad der er oppe” 
 
12 årlige nyhedsbreve og 4 årlige udgivelser af bladet Folk&Sikkerhed omhandlende aktuelle emner og 
med skiftende temaer. 
 

 Facilitere vidensnetværk 
Unge: Solution camp med sikkerhedspolitisk tema 
 
Landsdækkende foredragsvirksomhed med strategiske samarbejdspartnere. 
 
Årligt notat der beskriver, hvor Folk&Sikkerhed omhandlende aktuelle emner og med skiftende temaer. 
 har konstateret, at samtænkning kan effektivisere indsatsen. 
 
Skabe netværk til lokale og nationale beslutningstagere, så de ved hvad de kan finde hos Folk & Sikkerhed. 
 
Udvikle samarbejde/partnerskaber med øvrige interesseorganisationer, f.eks. Interforce, Atlantsammen-
slutningen m.fl. 
 
Udvikle partnerskab med vidensinstitutioner som FAK, DIIS, Politiskolen m.fl. 
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Folk&Sikkerhed – overgangsvedtægter 

Med henblik på formelt at understøtte processen i overgangen fra Folk & Forsvar til Folk & Sikkerhed frem-
lagde projektgruppen og bestyrelsen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde et udkast til over-
gangsvedtægter, bl.a. med tilpasset formålsparagraf. Udkastet blev godkendt i den foreliggende form. Det 
er hensigten herefter at udarbejde et udkast til vedtægter for Folk & Sikkerhed og fremlægge dette på det 
ordinære repræsentantskabsmøde den 17. maj 2013.  
Overgangsvedtægterne udsendes ikke og lægges ikke ud på hjemmesiden – men vil kunne rekvireres fra 
sekretariatet. 
 
 

Et forsvarsforlig med vidtgående konsekvenser 

Det politiske forlig i juni om en skatteaftale og derigennem en sikring af dansk økonomi fik vidtgående kon-
sekvenser for forsvaret. En stor del af pengene skulle nemlig findes ved en beskæring af forsvarsbudgettet 
fra 2015 og frem – nærmere bestemt 2,7 mia. kroner. Efterfølgende er det besluttet, at forsvaret skal spare 
2,4 mia. kroner tilsammen i 2013 og 2014 og tillige aflevere 1 mia. kroner af opsparingen fra tidligere år. 
 

Der kan udfindes positive elementer i det indgåede forsvarsforlig, der dog samlet set kommer til at gøre 
ondt: Kaserner skal nedlægges, stabe skal sammenlægges, medarbejdere skal flytte til andre landsdele, og 
ganske mange – omkring 1.500 ansatte – skal fyres. 
Nogle elementer i forsvarets fremtid er fortsat uafklarede, og i forsvarskommandoen er man lige nu be-
skæftiget med at udarbejde en militærfaglig indstilling vedrørende hele etablissementsområdet med hen-
blik på en senere beslutning i foråret 2013 om, hvilke af forsvarets kaserner og andre etablissementer, der 
skal lukkes i de kommende år. 
Senere – i 2014 – skal andre store beslutningsgrundlag foreligge – eventuel sammenlægning af de tre ope-
rative kommandoer og de tre officersskoler, og muligvis en eller flere sammenlægninger af store afdelinger 
i forsvarskommandoen – personel, sundhed, materiel og informatiktjeneste m.v. 
Indtil videre et forsvarsforlig uden fuld afklaring. 
 

Forsvarsforliget i korte træk: 
Effektiviseringer:  

 Ny og væsentlig styrket hærstruktur, der sikrer evnen til indsættelse i operationer med kort varsel 
 I 1. kvartal 2013 skal forligspartierne på baggrund af en indstilling fra forsvarschefen træffe beslutning om 

ændringer i etablissementsstrukturen 
 Støttestrukturen effektiviseres, hvilket bl.a. betyder, at indkøb centraliseres, og kapaciteten på værkstederne 

udnyttes bedre 
 Løn- og ansættelsesforhold tilpasses, så de kommer på linje med det generelle niveau for ansatte i staten 
 På sigt betyder aftalen, at forsvaret går væk fra tjenestemandsansættelser 

 

Moderniseringer: 
 Hæren samles i færre, men større og robuste bataljoner 
 Der etableres en militær cyberkapacitet 
 Antallet af værnepligtige reduceres 
 Officersuddannelserne reformeres, og der skabes øget sammenhæng til det civile uddannelsessystem 
 Indsatsen i Arktis styrkes 
 Forsvaret får ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK til at håndtere fremtidens udfor-

dringer i bl.a. Arktis 
 Processen med at vælge kampfly genopstartes. 
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Regeringens veteranpolitik fra 2010 skal evalueres 

Af Anders V. Fridberg  

Ved en konference på Hærens Officersskole satte forsvarsminister Nick Hækkerup i starten af december 
gang i en evaluering af regeringens veteranpolitik. Veteranpolitikken indeholder 19 initiativer til at støtte og 
anerkende udsendte soldater, veteraner og pårørende.  
Blandt initiativerne var oprettelsen af Veterancenteret i Ringsted, undervisning af kommunale sagsbehand-
lere i de særlige forhold for veteraner, og en ligestilling af anerkendelsen af fysisk og psykisk sårede vetera-
ner. 
Forsvarschef Peter Bartram hilser evalueringen af veteranpolitikken velkommen.  
- Det her er et af vore fokusområder, og med evalueringen får vi mulighed for at stoppe op et øjeblik og se 
på de initiativer, der er iværksat, og finde ud af, om vi får det maksimale ud af det. Det skylder vi alle de 
involverede, ikke mindst de pårørende, siger forsvarschefen, der lægger vægt på, at samarbejdet mellem 
forsvaret og den øvrige offentlige sektor skal blive endnu bedre, og at balancen mellem de to hjørnestene i 
veteranpolitikken – støtte og anerkendelse – skal bevares. 
Det synspunkt finder støtte hos Folk & Sikkerheds næstformand, Jan Brun Andersen, der er formand for 
Fonden Danmarks Veteranhjem.  
- Vi skal gøre mere ud af anerkendelse. Vi fokuserer med rette meget på dem, der har skader og har brug 
for hjælp, men vi glemmer anerkendelsen af de mange andre, siger Jan Brun Andersen.  
Evalueringen omfatter alle de 19 initiativer i veteranpolitikken og involverer alle aktører på området. Det er 
ud over forsvaret blandt andet flere ministerier og offentlige myndigheder, veteranorganisationer og de 
faglige organisationer. De har flere konkrete ønsker til forbedringer. 
- Veterancenteret var og er en rigtig ide, men vi mangler stadig at se det fulde udbytte af den synergi, der 
skulle komme, når man samler de forskellige kompetencer. Der er også noget at ønske sig på rehabilite-
ringsområdet, hvor det er lidt uklart, hvad målet er på forskellige områder. Men overordnet bevæger det 
her sig i den rigtige retning, og vi er mere ude i at skulle justere ting til, end i at lave revolutioner, siger 
Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening. 
Det forventes, at evalueringen er færdig i slutningen af 2013.  
 

De Blå Baretter ud af fællesskabet 

En af de danske veteranorganisationer, Landsforeningen De Blå Baretter, har med virkning fra 31. decem-
ber 2012 udmeldt sig af sin ”paraplyorganisation” – Danske Soldaterforeningers Landsraad, der samler knap 
35.000 gamle soldater fra Hæren fordelt på 24 landsforeninger.  
En konsekvens er, at De Blå Baretters medlemmer derved også står uden for Folk & Sikkerhed. 
På landsrådsmødet i april i Vordingborg argumenterede De Blå Baretters landsformand, pens. oberst Bjarne 
Hesselberg, om baggrunden for beslutningen. Han nævnte, at De Blå Baretter ser det som sin hovedopgave 
at sætte veteraner i fokus og søge indflydelse og engagere sig i veteransagen. Dette virke opleves angiveligt 
i De Blå Baretter således, at man mere opfatter sig som en interesseorganisation end en soldaterforening. 
Bjarne Hesselberg nævnte, at dialogen om de temaer, som man er optaget af i De Blå Baretter, ikke i til-
strækkeligt omfang kan føres i hverken Landsrådet eller i Folk & Forsvar, og at man i De Blå Baretter har følt 
sig meget alene. Man vil nu formalisere denne følte ”enegang” og dermed skabe et renere signal. 
Præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad, generalmajor Jan Brun Andersen – der samtidig er 
formand for Fonden Danske Veteranhjem og næstformand i Folk & Sikkerhed – har med stor beklagelse 
modtaget De Blå Baretters udmeldelse, som han dog har måttet tage til efterretning. 
 

De Blå Baretter har ca. 3.300 medlemmer, der nu meget stærkt opfordres til individuelt at indmelde sig i 
Folk & Sikkerhed og forblive i udfordringerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. 
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Fra omverdenen 

Arktisk Kommando oprettet 
Den 31. oktober blev den værnsfælles Arktisk Kommando oprettet med hovedsæde i Nuuk, og med et min-
dre forbindelseselement på Færøer-
ne. Arktisk Kommando har et vidt-
strakt ansvarsområde med hovedop-
gaver at håndhæve det militære for-
svar af Grønland og Færøerne, over-
vågnings- og suverænitetshåndhævel-
se, fiskeriinspektion, eftersøgnings- og 
redningstjeneste, miljøovervågning, 
forureningsbekæmpelse samt en 
række støtteopgaver for det civile 
samfund.                                                                                      Den herlige collage er kreeret i Forsvarets Mediecenter 

 
 

Aktiviteter 

Bestyrelsesmøde tirsdag 22. januar 2013 kl. 13.00 i Nordre Magasin i Kastellet 

Nytårsgudstjeneste 

Folk&Sikkerhed arrangerer nytårsguds-
tjeneste i Kastelkirken søndag 6. januar 
2012 kl. 14.00.  
Prædikant: Hærprovst Thomas H. Beck. 
Efter gudstjenesten arrangeres kranse-
lægning ved Det Nationale Monument. 
Afsluttende indbydes til en beskeden 
nytårsreception i ”Gl. Varmecentral”. 
 
 

Folk&Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, informationer, refera-
ter, synspunkter m.v. 
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kon-
taktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl. 
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sik-
kerheds holdninger og synspunkter. 
Redaktion: Folk & Sikkerhed – Sekretariatet         

Redaktionen er afsluttet 31.12.2012 
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