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FLAGDAG 2014 – fredag 5. september

________________________________________________________________________________________________________________________

Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det
officielle Danmark mulighed for at hædre de personer, der er eller har været udsendt som led i Danmarks aktive internationale engagement, og mindes de mange unge, der har mistet livet under indsatsen.
Folk & Sikkerhed opdaterer på sin hjemmeside samtlige kendte flagdagsarrangementer i 2014. Opdateringen sker i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling.
Folk & Sikkerhed udsendte i starten af juni måned FLAGAVIS-1, der er trykt i 5.600 eksemplarer.
Avisen er distribueret bredt - bl.a. er ca. 2.960 eksemplarer sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i vore 98 kommuner, med opfordring til, at kommunerne engagerer sig aktivt i markeringen af
flagdagen, - bl.a. ved at skabe arrangementer, hvortil veteraner bosiddende i kommunen inviteres.
FLAGAVIS-2 udsendes efter flagdagen med fotos og beretninger om de mange arrangementer landet over.

Vi skrev til kommunalpolitikerne …
Kære kommunalbestyrelsesmedlem!
Anerkendelse af vore veteraner er en af Folk & Sikkerheds mærkesager, og også i år vil vi gerne opfordre landets
kommuner til at gøre en indsats i forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte fredag 5. september
2014.
Det er i år 6. gang, vi på denne dag hædrer vore soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre,
der har været udsendt i internationale indsatsområder for Danmark – og samtidig mindes de, der betalte med livet.
Det hører til vore danske værdier, at vi som samfund forstår, at netop gennem dansk sikkerhed styrker vi vores velfærd. Danskerne sætter i disse år tryghed og sikkerhed i fokus – og engagement i det sikkerhedspolitiske arbejde uden
for Danmarks grænser er en vigtig forudsætning herfor.
At Danmark samtidig får megen international ros for indsatsen, gør ikke anerkendelsen mindre.
I 2013 blev der på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på landets rådhuse, men næsten 60 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer. Dette antal ser Folk & Sikkerhed meget gerne øget i år, og i det
lys skal denne henvendelse opfattes.
Folk & Sikkerhed – landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation – vil gerne gøre markeringen
af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens
”egne” veteraner og deres pårørende.
Kommunerne kan – med oplyst baggrund for anmodningen – rette henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste på fptbemint08@mil.dk og Beredskabsstyrelsen på hre@brs.dk og få tilsendt en fortegnelse over veteraner med bopæl i
kommunen.
I mailens adressefelt kan man anføre ”Anmodning om veteranadresser”.
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Ønsker kommunen kontakt til tidligere udsendte politifolk eller sundhedspersonale, er det en god mulighed at indrykke en annonce med ”invitation” i lokalpressen.
Folk & Sikkerhed opdaterer i et samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling alle flagarrangementer på sin hjemmeside. Send os venligst en mail med praktiske informationer om
kommunens arrangement til kontakt@folkogsikkerhed.dk.
Supplerende spørgsmål vil kunne rettes til Folk & Sikkerheds Sekretariat på 33 14 79 00.
Flere informationer er at finde i medsendte flagavis 2014.

Robustheden i samfundet er truet …

________________________________________________________________________________________________________________________

Når der i fremtiden opstår orkaner og oversvømmelser, vil redningsberedskabet i Danmark være væsentligt
dårligere stillet end i dag. Det står klart, efter at regeringen og Venstre tidligere tirsdag 17. juni fremlagde
deres skitse for en ny vækstpakke. Her står redningsberedskabet over for en effektivisering på 200 millioner
kroner!
- I Folk & Sikkerhed finder vi det dybt problematisk, at man uden videre skærer et trecifret millionbeløb i
redningsberedskabet, uden at der overhovedet har fundet en politisk forhandling sted mellem partierne i
det nuværende beredskabsforlig, siger Frank E. Andersen - formand for Folk
& Sikkerhed.
Frank E. Andersen mener, at det er en skærpende omstændighed, at Folketingets
partier endnu ikke har set strukturudvalgets rapport om redningsberedskabets
fremtidige indretning - herunder dets endelige konklusioner og anbefalinger.
- Det virker som om regeringen og Venstre har haft behov for at finde finansiering til de andre punkter i den nye vækstpakke, og det betyder, at det danske
samfund fremover bliver mindre robust. En af konsekvenserne er, at de lokalt forankrede beredskaber ikke
kan give borgerne den samme sikkerhed som hidtil, siger Frank E. Andersen.
Også i en af Folk & Sikkerheds store medlemsorganisationer Beredskabsforbundet finder man besparelsen
katastrofal. Her opfatter præsidenten, Tom Behnke, det som direkte hasarderet, at
regeringen og Venstre vælger at gennemføre en så stor besparelse, før Folketinget
har det samlede overblik fra strukturudvalget.
- Den voldsomme nedskæring af det statslige katastrofeberedskab kan betyde, at vi
ikke længere kan klare de store opgaver i Danmark, - kemikalieulykker, orkaner eller
skybrud etc. Vi vil heller ikke være i stand til at assistere andre lande, hvis katastrofen rammer der, siger Tom Behnke, der er beredskabsordfører for De Konservative.
Beredskabsstyrelsen:

Voldsomt vejr gav mange udrykninger i 2013

________________________________________________________________________________________________________________________

Konsekvenserne af vejrliget var årsagen til mange af redningsberedskabets opgaver i 2013. Det er en af de
væsentligste konklusioner, der kan uddrages af tallene i Redningsberedskabets Statistik 2014, som netop er
udgivet.
Storme og skybrud i 2013 resulterede således både for det kommunale og statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) i flere redningsopgaver end året før. Det gjaldt særligt for Beredskabsstyrelsen, der primært indsættes i forbindelse med større hændelser.
Styrelsen havde som følge af det voldsomme vejr næsten dobbelt så mange indsatser som året før – først
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og fremmest som følge af stormskader og omfattende oversvømmelser efter stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013.
Stadigt færre brande
Den positive tendens med færre brande fortsatte i 2013, hvor antallet af det kommunale redningsberedskabs udrykninger til brand samlet set var det næstlaveste inden for de seneste 7 år, som statistikken omfatter. Det er primært en nedgang i antallet af bygningsbrande, der er årsagen til denne udvikling.
Tørkeperioderne i foråret og sommermånederne i 2013 trak omvendt den anden vej, da det kommunale
redningsberedskab havde næsten 1.000 flere naturbrande i 2013 sammenlignet med de tre foregående år.

Folkemøde på Bornholm:

Folk & Sikkerhed kvitterede med sang på Speakers Corner!

________________________________________________________________________________________________________________________

Af Claus Arboe-Rasmussen

Selv kritikerne er nu enige om, at Folkemødet på Bornholm er blevet folkelig! Med over 2.000 arrangementer, 80.0000 deltagere og alt hvad der kan krybe og gå af politikere, lobbyister, pressefolk og andet godtfolk, blev det fjerde folkemøde en stor succes.
Det smittede i høj grad også af på Folk & Sikkerhed, der i år mødte op i stærk opstilling med størstedelen af
bestyrelsen iført vore til lejligheden anskaffede ”reklame-T-shirts” og med den mission at ”brande” organisationen mest muligt. Det blev ”mission completeed”. Dels lyste vore T-shirts op i gadebilledet, dels havde
vi to store og velbesøgte arrangementer og desuden en flot sideeffekt med Campus Bornholms klasse, der
delte flyers ud og interviewede unge bornholmer om frivillighed.
Folk & Sikkerhed var på plads på Folkemødet, da det åbnede torsdag 12.juni. Selv om logistikken var blevet
lidt vanskeligere i år, hvor politiet havde afspærret gennemkørslen, så fik vi gennemført vore møder med
vore samarbejdspartnere og skabt nye relationer.
Fredag 13. juli var vores store dag, og vore aktiviteter og præsentationer blev en stor succes. Kl. 12.50 indledte vi på Speakers Corner og varmede de mange mennesker på Cirkuspladsen godt op – bl.a. ved at invitere en af vore oplægsholdere, konfliktmægler ved Nordsjællands Politi Charlotte Wegener på scenen, hvor
politikvinden blev interwievet om konfliktmægling i det robuste samfund. Pludselig tog Charlotte mikrofonen og brød ud i flot solosang! Med til historien skal nævnes, at Charlotte sang iført politiuniform …

Dialogmøde om det robuste samfund

Herefter var teltet hos Dansk Folkeoplysnings Samråd fyldt af tilhørere til dialogmødet ”Styrk din plads som
borger – Danmark er vort fælles ansvar”.
Indledere var Bjarne
Laustsen, MF (S) og
kommitteret
for
Hjemmeværnet, konfliktmægler Charlotte
Wegener,
Nordsjællands Politi, og landschef for Beredskabsforbundet Per Junker
Thiesgaard. Ordstyrer
var Folk & Sikkerheds
netværksformand på
Bornholm, Johnny G.
Larsen.

Dialogmøde – på podiet (fra højre) Per Junker Thiesgaard, Charlotte Wegener, Bjarne Laustsen, og ordstyreren, Johnny G. Larsen.
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En time senere var DFS-teltet igen fyldt. Denne gang havde Folk & Sikkerhed skabt et partnerskab med LOF,
Liberalt Oplysnings Forbund over temaet ”Fra nederlag i 1864 til aktivistisk udenrigspolitik i 2o14”.
Her var indlederne oberst Karl Erik Nielsen
og tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund
Bech. Ordstyrer var Karsten Toksvig, LOF.
Igen var der en livlig spørgelyst. Traumerne fra 1864-krigen var netop omdrejningspunktet for dialogmødet, hvor debattørerne trak linjerne op til vor moderne
aktivistiske udenrigspolitik fra start ved
Balkankrigene i 1990 og til Afghanistan i
2014.

Dialogmøde – Karl Erik Nielsen og Gitte Lillelund Bech

Aktive samarbejdsmøder

Folk & Sikkerhed havde også ”udlånt” vor formand, Frank E Andersen, som indlægsholder på flere arrangementer, bl.a. hos Hjemmeværn og Interforce, hvor der blev diskuteret civilt og militært samarbejde om
kompetencer.
Den resterende tid på Folkemødet blev brugt til nyttigt lobbyarbejde og nye samarbejdsrelationer. Desuden
var der lagt plads ind til et lille improviseret bestyrelsesmøde på Beredskabscenter Allinge.
Folk & Sikkerhed blev på Folkemødet mødt med sang, glæde og engagement og samspillet mellem politiker
og borger. Vi er på plads til næste Folkemøde i juni 2015!

Omstruktureringen i Forsvarets øverste ledelse
________________________________________________________________________________________________________________________

I april måned indgik regeringen med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om at ændre organiseringen af ledelsen af Forsvaret. Det
var hensigten yderligere at styrke den overordnede ledelse af materielområdet, planlægning, tværgående
ressourceallokering, økonomistyring samt personalestrategi indenfor Forsvarsministeriets område.
Den politiske aftale indebærer, at en effektivisering af ledelsen skal skabe et provenu på 170 mio. kroner
årligt i 2017. Provenuet skal opnås ved at fjerne et niveau i strukturen – samt gennem effektiviseringer. I
den forbindelse blev ansvaret for den overordnede økonomistyring og planlægning samt materielområdet
overflyttet fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriets departement.
På denne baggrund blev en ny stilling som direktør for koncernstyring i Forsvarsministeriets departement
opslået den 26. maj 2014, ligesom der blev opslået en ny stilling som viceforsvarschef i den Værnsfælles
Forsvarskommando.
Det er efterfølgende besluttet, at generalløjtnant og nuværende chef for Forsvarsstaben Bjørn Ingemann
Bisserup udnævnes til direktør for koncernstyring i det nye departement, mens generalmajor og nuværende chef for Hærens Operative Kommando Per Ludvigsen udnævnes til viceforsvarschef i den Værnfælles
Forsvarskommando.
Bjørn Ingemann Bisserup er 54 år og har tidligere været henholdsvis kontor- og afdelingschef i Forsvarsministeriets departement, hvor han har været ansvarlig for planlægning og operationer. Endvidere har Bjørn
Bisserup været bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde.
Per Ludvigsen er 56 år og har haft en alsidig tjeneste i Forsvaret, ligesom han har arbejdet i Forsvarsministeriets departement. Per Ludvigsen har en baggrund som chef for 3. Jyske Brigade, chef for Forsvarets
Materieltjeneste samt generalinspektør og chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen.
Forsvarsministeriets departement er således inde i en udvikling, og der er allerede gennemført en bemandingsproces blandt medarbejderne i såvel departementet som den del af Forsvarsstaben, der løser de opgaver, som i fremtiden skal løses i departementet.
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Den endelige organisering af departementet forventes implementeret i løbet af efteråret i de eksisterende
rammer på Holmen og i Holmens Kanal. Der skal senere ske flytning til et nyt fælles domicil i København, og
det forventes at blive gennemført i 2015.
Sideløbende pågår forberedelser til at indrette den kommende Værnsfælles Forsvarskommando, og den
tilhørende bemandingsproces forventes indledt straks efter sommerferien med implementering i løbet af
efteråret.

Aktiviteter

________________________________________________________________________________________________________________________

Onsdag 23. juli – torsdag 24. juli

Folk & Sikkerheds bestyrelse afholder bestyrelsesseminar i Odense.

Fredag 5. september

Flagdag for Danmarks udsendte – læs mere på www.folkogsikkerhed.dk/fokus/

Lørdag 6. september

Folk & Sikkerhed opstiller informationsstand i Kastellet i forbindelse med et offentligt ÅBENT HUS udstillingsarrangement som et led i markeringen af Hærens 400 års jubilæum i år.

Ny leder i Folk & Sikkerheds sekretariat

Fra fredag 1. august 2014 har bestyrelsen ansat Oscar Cosman Brøndum som ny administrationsleder i Folk
& Sikkerheds Sekretariat.
Oscar er 25 år – reserveofficer i Hæren – og er under uddannelse på CBS, hvor han læser international
business and politics, en uddannelse han forventer at afslutte i 2015.
Velkommen i Folk & Sikkerhed!
Samtidig fratræder Ole Bennekou, der gennem 8½ år har varetaget funktionen.

FERIELUKNING

Folk & Sikkerheds Sekretariat er ferielukket i perioden mandag 7. juli – mandag 28. juli inkl.

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 27.06.2014
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