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Nyhedsbrev

Februar 2014

Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby
________________________________________________________________________________________________________________________

Af Claus Arboe-Rasmussen

Tirsdag 21. januar afviklede Folk & Sikkerhed årets første dialogmøde i temaserien i 2014 - Danske værdier
– et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab.
Mødet var henlagt til Aakirkeby-Hallerne, og aftenens hovedtaler var den 33-årige forfatter og journalist Jesper Gaarskjær, der berettede om sin nye bog
"Bornholm Besat". Bogen har vakt megen opmærksomhed på øen, især blandt de lidt historieløse unge,
der ikke har så megen viden om bombardementet af
Rønne og Neksø, og hvorfor Bornholm måtte vente
et ekstra år på at blive befriet i 1946.
Folk & Sikkerheds formand for Netværk Bornholm,
Johnny G. Larsen indledte med fokus på Folk & Sikkerheds partnerskab med Campus Bornholm, den nye uddannelseslinje IBB - Internationalt Bæredygtigt
Beredskab, der er blevet startet med bistand fra Folk & Sikkerhed, udviklingen af det lokale beredskabsspil,
Folk & Sikkerheds værdier og mærkesager samt samarbejdet med de unge på Folkemødet i Allinge i 2013,
og et videreført samarbejde på det kommende Folkemøde 2014.
Dernæst berettede Jesper Gaarskjær om Bornholms besættelse, og aftenen afsluttedes med en lang og
livlig debat om aftenens temaer.

En succesaften for Folk & Sikkerhed: 163 fremmødte og efterfølgende stor interesse for vores organisation
og værdier i medierne.
Næste dialogmøde er tilrettelagt mandag 3. februar i Musikhuset i Haderslev med oberst Jørgen Jelstrup –
se bagest i dette nyhedsbrev.
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Nyheder fra omverdenen
________________________________________________________________________________________________________________________

Fæstning bliver ny attraktion på Danmarks østligste punkt
Danmarks østligste punkt består af
de to små øer Christiansø og Frederiksø samt flere små ubeboede øer
og skær, også kaldet Ertholmene. På
øerne ligger et fæstningsanlæg fra
1600-tallet med Store Tårn som anlæggets absolutte perle.
Nu skal et restaureringsprojekt sikre
bygningsværkets bevaring for eftertiden og samtidig gøre tårnet til en
særlig attraktion, der danner ramme
for nutidige kunst- og kulturoplevelser.
Projektet finansieres af Forsvarsministeriet, Augustinus Fonden og Realdania.
Christiansø og Frederiksø ligger 20 kilometer nordøst for Bornholm. De to øer blev befæstet af Christian V i
1684-85 som svar på svenskekongens anlæggelse af flådehavnen i Karlskrona.
Store Tårn og fæstningen på Christiansø er opført som en af verdens første fremskudte flådebaser. Tårnet
er et enestående kulturhistorisk bygningsværk og udgjorde sammen med Lille Tårn på Frederiksø forsvaret
af indsejlingen til øernes naturlige havn. Begge tårne er sammen med resten af fæstningsværket opført i
granit og er fredet.
Siden slutningen af 1800-tallet har Store Tårn stået ubeskyttet uden tag, og det barske Østersø-vejr har
gjort, at tårnet er stærkt på vej mod at ende som en ruin.
- Ertholmene emmer af historie, og det er i alles interesse, at der bliver passet på vore historiske og fredede
bygninger. Derfor er jeg utrolig glad for, at renoveringsprojektet af Store Tårn nu kan sættes i gang. Der skal
i den forbindelse lyde en særlig tak til Realdania og Augustinus Fonden, som har været med til at gøre projektet muligt, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Bevaring gennem udvikling

Et nyt projekt skal ikke bare sikre tårnet for eftertiden gennem en omfattende restaurering, men samtidig
gøre det til en attraktion for øens besøgende. Tårnet bliver overdækket med et glastag, der etableres med
et fald ind mod tårnets indre mur, så taget ikke kan ses udefra. Projektet tager udgangspunkt i et skitseprojekt af arkitekt Mette Maegaard Nielsen. Projektet er nyskabende og samtidig så nænsomt mod den historiske bygning, at det allerede har fået positivt tilsagn fra fredningsmyndighederne.
Sammen med glasoverdækningen vil et indskudt dæk i tårnet skabe et unikt arkitektonisk rum, der skal
være rammen om skiftende kunstinstallationer. Tårnets underetage vil – ligesom i fæstningstiden – henligge i næsten total mørke, men ligeledes danne ramme for kulturoplevelser.
Tårnet skal i turistsæsonen være åbent dagligt – fra den første turistbåd ankommer til den sidste afsejler.
Projektet går i gang i 2014, og det forventes, at Store Tårn er klar til de første besøgende i løbet af 2017.
Den samlede økonomi for projektet udgør 30 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med halvdelen, mens Augustinus Fonden bidrager med 2 mio. kr. Forsvarsministeriet står for selve driften af fæstningsanlægget.
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- Projektet har en utrolig høj arkitektonisk kvalitet, der til fulde kan opfylde vores vision om at sikre en unik
del af et fredet historisk forsvarsanlæg gennem en nutidig anvendelse, siger Christian Andersen, programchef i Realdania. Ved at levendegøre denne del af vores fælles bygningsarv tilfører vi samtidig ny energi og
aktivitet til et af Danmarks yderområder til glæde for både beboerne på Christiansø og alle øens besøgende.

Skitse til ombygning af Store Tårn på Christiansø

Kilde: Forsvarsministeriet

PETER WILLEMOES er nu Søværnets skib

Den første af de tre nye fregatter er nu fuldt færdig og overdraget fra Forsvarets Materieltjeneste til Søværnet. Fra alle sider er der ros til det nye skib.
Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Pugholm Olsen, overdrager PETER WILLEMOES til Søværnet.
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Forsvarets Materieltjeneste og Søværnet gennemførte en tilsvarende overdragelse af fregatten IVER HUITFELDT i begyndelsen af februar 2012. Men dengang afleverede materieltjenesten et skib, der ikke var helt
færdigmonteret og gennemtestet. Og Iver Huitfeldt er i dag tilbage under materieltjenestens vinger for at
blive gjort helt færdig.
Derfor markerer overdragelsen af PETER WILLEMOES den første endelige aflevering af et af de store nye
krigsskibe, som rent fysisk har været undervejs siden 2008.
- Det er en fantastisk dag, fordi vi leverer den første fuldt færdige fregat i henhold til brugerspecifikation og
aktstykke, så det er en stor dag for os, siger kommandørkaptajn Per Hesselberg, der er chef for fregatprogrammet i Forsvarets Materieltjeneste.
- Vi har haft fregatter i Søværnet før, men det her er Søværnet første anti-air-warfare fregat, et skib der er
designeret til at have en luftforsvarskapacitet, så det er ret unikt. En fregat som denne her kan rigtigt mange ting. Selv om den er designet til at have fokus på luftforsvar, så kan den også alle de andre basale krigsarter, man skal kunne i en moderne flåde i dag, og den kan også sejle til Afrika og deltage i indsatsen mod
pirater, hvis det er det, der skal til, forklarer orlogskaptajn Bo Overgaard, der er næstkommanderende
på PETER WILLEMOES.
- Besætningen på PETER WILLEMOES har arbejdet sammen med Forsvarets Materieltjeneste under en lang
række afprøvninger og test, inden skibet blev afleveret, og de kender derfor allerede skibet godt. Men først
nu begynder den egentlige uddannelse af besætningen.
- Vi har uddannet og trænet, mens skibet blev installeret færdigt, så man kan sige, at vi har fået kørekortet.
Nu skal vi rigtigt lære skibet af kende. Det næste halvandet år skal vi træne frem mod, at vi kan indgå i NATOs reaktionsstyrke-beredskab fra begyndelsen af 2016. Det omfatter ud over en lang række øvelser en
uddannelse i Neustad i Tyskland, hvor der er skole til at træne den interne havaribekæmpelse om bord.
Der skal vi ned til april. I foråret næste år skal vi deltage i en britisk uddannelse, som egentligt er en seks
uger lang test, hvor der kommer mange britiske instruktører om bord for at teste, uddanne og træne os. Og
i sommeren 2015 slutter vi så af med en dansk evaluering af skibet, siger en forventningsfuld Bo Overgaard.
De to sidste fregatter – NIELS JUEL og IVER HUITFELDT – overdrager Forsvarets Materieltjeneste til Søværnet efter planen i august og december i år.

Nye effektiviseringer i Forsvarets Personeltjeneste
I medfør af forsvarsforliget og de budgetanalyser, der er gennemført, målrettes og effektiviseres Human
Ressource (HR) administrationen i Forsvaret.
Omorganiseringen består i:
* Målretning af indsats/ydelser på rekrutterings- og rådgivningsområdet.
* Optimering af HR-administration på løn- og dataområdet.
* Mere effektiv administration på HR-området.
Omorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste er inddelt i to faser.
Fase 1 blev igangsat 1. maj 2013 og tilendebragt den 1. november 2013. Her blev Forsvarets Personeltjeneste reduceret til cirka 555 fuldtidsstillinger.
Fase 2 iværksættes nu og indeholder en besparelse af lønsum, der svarer til ca. 100-130 stillinger frem mod
2017.
I 2014 nedlægger FPT stillinger, der svarer til lønsum for ca. 50-65 medarbejdere. Besparelsen skal findes
ved en intern optimering af staben ved Forsvarets Personeltjeneste og de decentralt placerede HRpartnerelementer ved Forsvarsstaben, Hjemmeværnskommandoen, de operative kommandoer og øvrige
tjenester i støttestrukturen. Fordelingen af stillingerne er endnu ikke fastlagt. Forsvarets Personeltjeneste
vil søge at omplacere medarbejderne, udnytte naturlig afgang, samt indgå aftaler om frivillig fratræden.
Afskedigelser af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres eller findes en anden løsning for, forventes at
ske fra medio 2014.
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Medarbejderne er løbende blevet orienteret om den overordnede plan for fase 2. Nu fortsætter FPT dialogen med samarbejdsudvalget om de nærmere konsekvenser i fase 2. Dialogen skal sikre medarbejderne en
ordentlig behandling og HR-organisationen de rette kompetencer. Når den endelige organisation, som
grundlag for fase 2 er fastlagt, vil medarbejderne i FPT være de første, der får besked.
Det er desuden planen at spare lønsum, der svarer til ca. 10-15 stillinger ultimo 2015. Derudover gennemføres en optimering af processer og arbejdsgange i Forsvarets elektroniske administrationssystem (DeMars). Forsvaret forventer i den forbindelse at kunne spare lønsum, der svarer til op mod 50 stillinger ultimo 2016. Fordelingen af disse stillinger er endnu ikke identificeret.
Således forventer Forsvaret at kunne indføre besparelser svarende til lønsum for ca. 100-130 stillinger frem
mod 2017.

Kilde: Forsvarskommandoen

Aktiviteter
________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerheds Netværk Sønderjylland afvikler mandag 3. februar 2014 kl. 19.30

foredragsaften / dialogmøde
i Musikhuset ved Haderslev Kaserne (Louisevej).
Aftenens tema er "Hærens indsats i Mellemøsten fra Marokko til Afghanistan" - med oplæg af oberst Jørgen Jelstrup, og med efterfølgende dialog vedrørende sikkerhedsudfordringerne i Mellemøsten.
Netværkets formand, Erling Lundsgaard, vil indledningsvis redegøre for Folk & Sikkerheds værdioplæg i
2014.
Alle er velkomne til arrangementet, der ikke kræver tilmelding forud.

Torsdag 6. februar
Ledermøde i Folk & Sikkerheds sekretariat kl. 09.30
Fredag 7. marts
Bestyrelsesmøde i Nordre Magasin i Kastellet kl. 10.00
Tirsdag 22. april
Bestyrelsesmøde i Nordre Magasin i Kastellet kl. 10.00

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter m.v.
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 31.01.2014
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