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Udhul ikke forsvarschefens helhedsansvar

________________________________________________________________________________________________________________________

Af MF Troels Lund Poulsen, forsvarsordfører for Venstre og
MF Kristian Pihl Lorentzen, medlem af Forsvarsudvalget for Venstre

Venstre er stærkt skeptisk overfor, at regeringen i huj og hast vil gennemtrumfe en lovgivning, der reelt
giver forsvarsministeren en blankocheck til administrativt at fastlægge organiseringen af forsvarets øverste
ledelse. Venstre har altid stået vagt om Danmarks forsvar, og vi ønsker naturligvis, at forsvarets organisering løbende tilpasses opgaverne og vilkårene for deres løsning.
Men når man læser de høringssvar, der knyttes til lovforslag L200, vil man hurtigt erfare, at Venstre absolut
ikke er alene om at være skeptisk. Eksempelvis anfører Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), at
der vil ske en udhuling af forsvarschefens ansvarsområde, herunder hans helhedsansvar for forsvarets operative kapaciteter. Vi er meget enige i denne kritik og er betænkelig ved at sidestille forsvarschefen med en
række civile direktører/afdelingschefer i departementet under forsvarsministeren.
Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) anfører, at en sådan omorganisering af forsvarets øverste
ledelse bør nyde bred politisk opbakning og ikke vedtages med et snævert flertal. Desuden anfører HKKF, at
organiseringen af forsvaret er et anliggende for Folketinget frem for, at der blot gives en bemyndigelse til
ministeren. HKKF stiller også spørgsmål ved lovens betydning for soldaternes fremtidige sikkerhed i internationale missioner, fordi forsvarschefens helhedsansvar for de operative kapaciteter udhules.
Vi er meget enige i denne alvorlige kritik.
Tilsvarende kritik af lovforslaget er fremsat af bl.a. Hovedorganisationen af Officer i Danmark (HOD), Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, samt den store folkelige organisation Folk og Sikkerhed (tidligere Folk & Forsvar) med op mod 100.000 medlemmer fordelt ved direkte medlemskab og en
række tilknyttede medlemsorganisationer. HOD anfører desuden, at loven kan influere negativt på forsvarschefens militærfaglige rådgivning til forsvarsministeren, idet hans ansvarsområde løbende og administrativt vil kunne tilpasses af den til enhver tid siddende forsvarsministers forgodtbefindende.
Dansk Journalistforbund anfører, at den af ministeren påtænkte sammensmeltning af den militære og politiske ledelse af forsvaret kan medføre en svækkelse af offentlighedens adgang til indsigt i forsvaret og dets
beslutningsprocesser, herunder korrespondancen mellem departementet og Forsvarskommandoen.
Endelig er det efter vores opfattelse særdeles uklogt, at regeringen ikke afventer resultatet af det igangværende analysearbejde vedrørende sammenlægning af de tre operative kommandoer (Niveau 2) i Karup.
Man bør naturligvis se på hele forsvarets øverste ledelse i sammenhæng, når man ændrer forsvarsloven.
Konklusion: Regeringen bør besinde sig og afvente med lovgivning om forsvarets øverste ledelse, indtil der
er grundlag for at lave en sammenhængende løsning, der tager udgangspunkt i forsvarschefens helhedsansvar og rolle som den øverste militærfaglige rådgiver.
Desuden bør ministeren undlade at basere vigtige beslutninger om organisering af dansk forsvar på et snævert politisk flertal med de dybt forsvarsnegative kræfter i Enhedslisten. Endelig bør regeringen respektere
forsvarschefens helhedsansvar, der er helt afgørende for den operative slagkraft og soldaternes sikkerhed i
missioner.
Ikke desto mindre tyder alt på, at regeringen agter at gennemtrumfe denne lovændring med et snævert
flertal, der sikres af Enhedslisten, som mildt sagt ikke er kendt for at ville forsvaret noget godt.
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Fra omverdenen
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Færre ansatte - færre chefer

I forbindelse med det seneste forsvarsforlig forventes betydelige reduktioner på personelområdet i forsvaret, herunder også reduktioner i antallet af chefer.
Forsvarsforliget sidste år udløser en række besparelser i hele forsvaret. Blandt andet en reduktion af antallet af medarbejdere med omkring 10 procent.
Reduktionen forventes bredt i forsvaret og både militære, civile, chef- og medarbejderstillinger nedlægges.
Målsætningen er, at antallet af chefstillinger skal reduceres proportionalt med øvrige personalekategorier.
Det betyder, at omkring 50 militære og civile chefstillinger nedlægges, hvilket svarer til godt 10 procent af
det samlede antal. Der er allerede reduceret enkelte chefstillinger ved Forsvarsstaben, ligesom der er omklassificeret et antal chefstillinger som følge af reorganiseringen af HR området.
Forsvaret arbejder på at optimere de kommende strukturer. Der er dog ikke nødvendigvis en ligelig sammenhæng mellem reduktionen i den samlede medarbejderstruktur og reduktionen i chefstrukturen ved de
enkelte myndigheder. Det skyldes, at ansvars- og beslutningskompetence kan variere fra en operativ afdeling med mange ansatte til en afdeling eller sektion i Forsvarskommandoen med mange akademikere og
stor beslutningskompetence.

Forsvarskommandoen

Beredskabsstyrelsen fyldte 75 år

Den 1. maj havde Beredskabsstyrelsen været en del af Danmarks katastrofeberedskab i 75 år.
Der blev i forbindelse med jubilæet afholdt flere arrangementer. På den officielle jubilæumsdag blev der
afholdt en reception for særligt indbudte gæster i styrelsens hovedsæde i Birkerød. Hendes Majestæt
Dronningen, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og forsvarsminister Nick Hækkerup var blandt gæsterne.
Herudover blev jubilæet markeret i Beredskabsstyrelsens decentrale afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Tinglev, Næstved, Hedehusene og Allinge. Disse arrangementer fandt sted lørdag den 4. maj med offentlig adgang for alle interesserede. Gæsterne fik bl.a. lejlighed til at se udstyr fra katastrofeberedskabet
og møde en række af styrelsens ansatte, værnepligtige og frivillige.
Fra luftværn til større ulykker og katastrofer i ind- og udland
Beredskabsstyrelsens arbejde
med katastrofeberedskab har
ændret sig radikalt i tidens løb.
For 75 år siden var katastrofeberedskab lig med beskyttelsesrum og luftværn. I dag bruger styrelsen avanceret teknologi og specialuddannet personel og hjælper med at forebygge, uddanne og planlægge for at håndtere nye komplekse ulykker og katastrofer både herhjemme og i udlandet.
Grundstenen til Beredskabsstyrelsen blev lagt i 1938 med oprettelsen af et civilt luftværn.
Oprettelsen af et civilt luftværn i 1938 skete i lyset af den truende politiske udvikling i Europa og skulle sikre
beskyttelse af befolkningen, hvis det kom til krig.
Den 1. januar 1939 blev navnet ændret til Statens Civile Luftværn, og i 1949 blev det atter ændret til Civil
forsvarsstyrelsen med det tilhørende Civilforsvarskorps.
Da beredskabsloven trådte i kraft i 1993, blev Civilforsvarsstyrelsen lagt sammen med Statens Brandinspektion og blev til Beredskabsstyrelsen.
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Nordisk Råd ønsker en fælles katastrofeenhed
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Nordisk Råd ønsker udredning af klimakrisens konsekvenser for sikkerhedspolitikken i Norden. Rådet vil
blandt andet have vurderet behovet for at styrke beredskabet i de nordiske lande og ønsker etablering af
en nordisk katastrofeenhed.
Nordisk Råd satte luppen på forsvars- og sikkerhedssamarbejdet i Norden i forbindelse med sit møde i
Stockholm 11. april.
I den forbindelse ønskede Rådets Miljøudvalg en kortlægning af, hvordan levevilkår og civil sikkerhed i Norden påvirkes af klimaændringerne. Konkret ønsker Rådet også, at beredskabssamarbejdet i Norden styrkes
ved at etablere en nordisk katastrofeenhed.
- Klimaændringerne vil få konsekvenser for den sikkerhedspolitiske situation, også her i Norden. Så vi må
løfte miljøspørgsmål ind i forsvarsdebatten også. Vi må sammen se på, hvordan vi bedst ruster os til fremtiden og tilpasser sikkerhed og beredskab i de nordiske samfund til det nye klima, sagde formanden for Nordisk Råds Miljøudvalg, Ann-Kristine Johansson, på Rådets debat om forsvars- og sikkerhedspolitik 11. april
Udredningen skal se på, hvordan stabiliteten i Nordens nærområder påvirkes af en fire graders temperaturstigning. Nordisk Råd ønsker også at se på behovet for at styrke beredskabskapaciteten og vil have en analyse af mulige konsekvenser for migration i Norden.

Global handlingsplan

Nordisk Råd vil i forlængelse af debatten om sikkerhedspolitik have Nordisk Ministerråd – regeringernes
samarbejdsorgan – til at udarbejde et forslag til en global handlingsplan for stabilisering af CO2 udslip.
- De nordiske lande har altid været frontløbere i klimaspørgsmål, så det er naturligt for os at samarbejde
om forslag til globale løsninger. Den samlede kompetence i de nordiske lande overstiger langt, hvad vi hver
især kan formå alene, så vi mener en fælles indsats er oplagt, siger Ann-Kristine Johansson.

Fokus på forsvarspolitik

Nordisk Råd havde fokus på forsvars og sikkerhedssamarbejdet i Norden på sin temasession i Stockholm.
I forlængelse af temasessionen sender Nordisk Råd en udtalelse til de nordiske landes regeringer. Her slår
man på behovet for at udvide NORDRED samarbejdet til i højere grad at omfatte samfundssikkerhed og
beredskab i bred forstand.
NORDRED-aftalen blev indgået i 1989 og dannede den første formelle ramme for samarbejdet om beredskab i Norden. I 2009 kom Haga-erklæringen, som sigter mod at øge de nordiske landes samarbejde om at
forebygge, mindske og håndtere følgerne af større ulykker og katastrofer.
Og i 2011 gav de nordiske ministre med ansvar for beredskab og samfundssikkerhed håndslag på at stå
hinanden bi i krisesituationer. Det skete i en fælles solidaritetserklæring, som allerede Stoltenbergrapporten fra 2009 efterlyste. Endelig samarbejder man i Nordefco, ikke mindst om indkøb af materiel.
De nordiske forsvars- og udenrigsministre deltog også i mødet i Stockholm, hvor de redegjorde for status på
samarbejdet mellem landene omkring forsvars- og sikkerhedspolitik. Det er nu op til dem at videreføre
arbejdet på baggrund af Nordisk Råds opfordring.

Aktiviteter i Folk & Sikkerhed
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30. – 31. maj
Folk & Sikkerheds nyvalgte bestyrelse afvikler et bestyrelsesseminar i Køge – mødetid kl. 15.00.
9. juni
FORSVARETS DAG 2013 på KRONBORG – åbent arrangement med march gennem byen og kranselægning
på slottet med efterfølgende taler, frokostarrangement m.v.
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Forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Fællessalen på Christiansborg fredag 17. maj 2013
Tema: Samfundets robusthed og sammenhængskraft i tilspidsede situationer
10.00

Velkomst - Frank E. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed

10.10

Kort orientering om idégrundlag, vision, mission og værdier i opbygningen af
den nye organisation Folk & Sikkerhed, - v/formanden

10.30

Debatoplæg: Politidirektør Thorkild Fogde, Københavns politi

10.50

Debatoplæg: Kontorchef Mads Ecklon, Beredskabsstyrelsen

11.10

Kaffepause

11.45

Paneldebat - Ordstyrer: Jan Brun Andersen, næstformand

12.45

Folk & Sikkerhed – aktuel orientering – ved formanden

13.00

Afslutning - arbejdsfrokost

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, informationer, referater, synspunkter m.v.

Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kontaktgrupper 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 & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktion: Folk & Sikkerhed – Sekretariatet.
Redaktionen er afsluttet 30.04.13
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