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Folk & Sikkerhed mødtes sidst i januar med
det nye Advisory Board i Kastellet. Mødet gav
en god brainstorming om fremtidige
indsatsområder. Blandt de spændende
indspark var befolkningens holdning til
truslerne mod Danmark og det, at Danmark
er i krig. Det er som om emnet er tabu, og at
den danske befolkning har svært ved at
forholde sig til det. Det betyder behov for en
omfattende holdningskampagne med fokus
på vor aktivistiske udenrigspolitik. Der var
ligeledes stor opbakning til Folk & Sikkerheds
kampagne målrettet de unge i form af en
samfunds-/beredskabspligt. Færre unge i en
ungdomsårgang stifter direkte bekendtskab
med værnepligt i enten Forsvar eller
Beredskab, og fremskriver man tallene vil det
ikke tage mange år, før en ungdomsårgang
helt mangler indsigt og holdninger til
værnepligt.
Folk & Sikkerheds nye Advisory Board består
af Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og
partner i Future Navigator, Sven Blomberg,
viceordførende direktør i Jyske Bank, Ole
Kværnø, dekan på Forsvarsakademiet,
Kathrine Lilleør, sognepræst ved Sankt Pauls
Kirke i København og blogger på Berlingske

Tidende, Per Ludvisen, viceforsvarschef, Anne
Knudsen, chefredaktør og administrerende
direktør for Weekendavisen, Henning
Thiesen, direktør i Beredskabsstyrelsen,
Kristian Søby Kristensen, centerleder ved
Institut for Statskundskab, Center for
Militære Studier, Frank Bill, sekretariatsleder
ved Forsvars- & Aerospaceindustrien i
Danmark, FAD og Jesper Hjulmand,
administrerende direktør i SEAS-NVE.

Billedtekst: Folk & Sikkerheds vision for de
kommende år

I 2015 SKAL MAN IMPLEMENTERE ET NYT BILLIGERE BEREDSKAB
Af Claus Arboe-Rasmussen

________________________________________________________________________________________________________________________

Beredskabet, der er en af de væsentlige
forudsætninger for et robust og sikkert
samfund, bliver udsat for ikke acceptable
besparelser og en meget uhensigtsmæssig

centralisering, står der i det nye nummer af
Forsvarsbroderen. På lederplan beskæftiger
bladet sig med, at man fastsætter
besparelser på området uden at forudse,
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hvad der egentlig er brug for i fremtiden.
Regeringens indgåelse af forlig på området
med Venstre og Dansk Folkeparti betyder her
i 2015 besparelser på kr. 75 mio. Tallene er
150 mio. i 2016 og 200 mio. i 2017. Det
kommunale beredskab er pt. disponeret i 87
enheder, men skal reduceres til 20 centre.
Desuden vil det statslige beredskab pt.
fordelt på seks operative centre skulle
undergå en lignende nedskæring. Det hele
skal være på plads inden 1.januar 2016.
Danmarks største beredskab er allerede på
trapperne. Idet Albertslund, Brøndby, Dragør,
Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby,
Frederiksberg og København planlægger et
fælles beredskab pr. 1. januar 2016.

De ni kommuner sigter på at kunne spare 28
mio. kr. Her i 2015 vil man politisk arbejde på
en implementeringsmodel, der skal indfase
disse nedskæringer, der forventes at give
effektiviseringer og fortsat holde et højt
serviceniveau. Forsvarsminister Nicolai
Wammen mener, at vi efter denne
implementering fortsat i fremtiden vil have et
velfungerende redningsberedskab. Folk &
Sikkerhed har tidligere advaret kraftigt mod
disse politiske besparelser, og gør det fortsat.
Den sidste måneds voldsomme storme har
vist, at der lokalt er behov for både en hurtig
respons og mulighed for at kunne trække på
reserve i den statslige overbygning, det
statslige redningsberedskab.

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.
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