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I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de seneste dages voldsomme
oversvømmelser i store dele af Danmark. Læs blandt andet om kommunernes
kamp mod besparelser på beredskabet.
Derudover bringer vi Formandens Nytårsleder, hvor aktuelle sikkerhedspolitiske
emner tages op samt en gennemgang af Folk & Sikkerheds aktiviteter fra 2015.
Sluttelig omtaler vi den store opmærksomhed som Folk & Sikkerheds
sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fik.

GOD LÆSNING!
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Af Claus Arboe-Rasmussen

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale aftalte sidste år
at spare 75 millioner kroner på beredskabet i 2016 og 100 millioner kroner i
2017. Men lad os håbe, at disse besparelser sættes i bero, som
forsvarsminister Peter Christensen har annonceret. Årsagen er blandt andet
den voldsomme mængde regn, der ramte Danmark 2. juledag, og som især
berørte Sønderjylland og Fyn.
Forsvarsministeren meddelte før jul, at man ikke, som det ellers var planen,
kan spare 125 millioner kroner på det statslige beredskab. Netop
oversvømmelserne i Sønderjylland og på Fyn betød, at alt disponibelt
pumpeudstyr hos Beredskabsstyrelsen er blevet sendt til de berørte områder.
Så det var en god udmelding.
Som De kan læse nærmere om længere nede i nyhedsbrevet, så har
Kommunernes Landsforening (KL) også meldt ud, at man i KL frygter, at de
kommunale beredskabsfolk ikke fremover vil kunne komme samfundet til
undsætning, fordi millionbesparelser betyder færre hænder. Helt konkret
betyder det 125 millioner kroner mindre til de kommunale beredskaber, og
kommunerne skal også sammenlægge beredskaberne fra 87 til 20 enheder.

Oversigt af sammenlægningen af beredskaberne i Danmark.

I det sønderjyske beredskab, der skal spare to millioner kroner ved et nyt
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tværkommunalt beredskab, bliver det også en stor udfordring at klare
besparelserne. 28 ud af 32 brandværn i Haderslev, Tønder og Aabenrå
kommuner er nemlig bemandet med frivillige. Beredskabsdirektør Jarl Vagn
Hansen, Brand og Redning Sønderjylland siger lige ud, at man ikke kan spare
mere på lønudgifterne. En frivillig brandmand får hverken betaling for at stå til
rådighed eller for at tage ud til en udrykning.
Folk & Sikkerhed følger denne udvikling meget nøje. Vi har i de seneste år
informeret kraftigt om netop behovet for Et Robust Samfund, og vi mener ,at
borgerne kan være med til at styrke vort samfund gennem indsatsen i
beredskabet. Det er nemlig vores alle sammens ansvar.
Et fælles robust dansk beredskab kræver samspil mellem borgere og
politikere. Derfor vente vi også spændt på, hvad der skal ske med de politisk
vedtagne besparelser. Samtidig håber vi, at vor forsvarsminister kan finde
besparelserne andre steder. Et robust samfund er vor fælles
samfundsforsikring. Det drejer sig om samspil, samtænkning, robusthed, og at
man i den nationale forebyggelsesstrategi tager hensyn til regioner og
kommuners forskellige behov. Med hertil kommer naturligvis
frivillighedsaspektet. Folk & Sikkerhed mener, at danskeren skal føle ejerskab i
forhold til sit beredskab gennem frivillighed. Folk & Sikkerheds holdning er, at
man er frivillig af lyst og ikke pligt.
Husk på at det danske beredskab er det billigste i Nordeuropa, og at
besparelser vil øge samfundets sårbarhed i Danmark.

- Et interview med formanden for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes
Landsforening Jørn Pedersen (V) / Ritzau
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Oversvømmelse ved Vig i Nordvestsjælland. Foto: Theresia Constance Chano
Binau

Oversvømmelser 200 steder i Danmark.
Op til 600 brandfolk og 130 frivillige, værnepligtige og befalingsmænd har
været indsats i store dele af landet for at få pumpet vand væk grundet de
massive oversvømmelser, der de seneste dage har skyllet ind over Danmark.
Det vurderes, at der indtil videre er blevet pumpet 300 millioner liter vand væk.
Hårdest er det gået udover Sønderjylland, hvor 100 brandfolk har været
indsats hele 51 steder. Men også Greve var hårdt ramt, hvor beboere i 20
lejligheder blev evakueret grundet oversvømmelser. Samtidig var der risiko for
digebrud nær Vejle, hvor vandet nåede helt op til kanten af diget. Nær Kolding
ved Taulov var motorvejen, der er et af Danmarks trafikknudepunkter, spærret
en hel dag (søndag d. 27. december), hvilket bringer minderne tilbage, da
Lyngbymotorvejen ved Ryparken Station i København for et par år siden blev
spærret grundet store oversvømmelser.
Oversvømmelserne har fået kommunerne til at gå sammen om at få aflyst
besparelserne på beredskabet. Formanden for teknik- og miljøudvalget i
Kommunernes Landsforening (KL) Jørn Pedersen (V) er bekymret for, at de
kommunale beredskabsfolk ikke fremover vil kunne komme borgerne til
undsætning ved store oversvømmelser.
"Når vi får færre hænder, så bliver der færre muligheder for at løse den slags
opgaver. "Vi kan ikke hente besparelserne alene ved rationalet med større
enheder. Der kommer også til at ske serviceforringelser, når det gælder
eksempelvis antal brandstationer og udrykningstid, men også inden for
eksempelvis klimaberedskab", udtaler Jørn Pedersen.
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Jørn Pedersen mener, at regeringen skal aflyse besparelserne, præcis som
man har gjort i relation til det statslige beredskab, hvor forsvarsminister Peter
Christensen (V) som tidligere nævnt meddelte, at man alligevel ikke vil spare
125 millioner kroner på det statslige beredskab.
Jørn Pedersen pointerer, at kommunerne selv gør en forebyggende indsats, så
generne fra de stigende mængder regnvand minimeres. "Kommunerne har sat
turbo på klimatilpasningsplanerne, men uanset hvor godt vi ruster os, kan vi
aldrig gardere os fuldstændig mod hændelser, som den vi har set i weekenden",
siger Jørn Pedersen.

- det kræver Et Robust Samfund og det er vores fælles ansvar.

En ny rapport fra Miljøministeriet beskriver, hvordan Danmark i stigende grad
vil blive påvirket af vandmasserne - både fra oven og fra havet. Årsagen er
klimaforandringerne.
Se konklusionerne her:
* Frem mod 2100 vil vandstanden omkring Danmark stige med 70-80
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centimeter.
* Det kan dog ikke udelukkes, at vandstanden vil stige endnu mere. Det
skyldes, at der er stor usikkerhed om, hvor hurtigt isen vil smelte omkring
Grønland mod nord og Antarktis mod syd.
* Ekstrem nedbør vil blive hyppigere og mere intens i det fremtidige varmere
klima.
* Kombinationen af hyppigere skybrud og højere havniveau vil føre til markant
øget risiko for oversvømmelser i havnebyer og kystområder.
* I Esbjerg vil man hvert femte år få en vandstand mere end fire meter over
normalen i 2100. Hidtil er det kun sket hvert 100. år. Omkring hvert 10. år vil
vandstanden ryge over 4,4 meter, og det er indtil nu kun sket hver 500. år.
* I København vil en nuværende såkaldt 500-års hændelse på 1,7 meter
overskrides flere gange om året i et fremtidigt klima med en meter
havniveaustigning.
* Danmark er et af de fem lande i EU, hvor den stigende vandstand vil koste
flest penge i forhold til bruttonationalproduktet. Danmark vil også være blandt
de dyreste lande at beskytte på grund af landets lange kystlinje.
* Tidligere på måneden viste en klimarapport fra DMI blandt andet, at
vandstanden omkring Danmark vil stige 0,6 meter frem mod århundredskiftet,
hvis vi ikke nedsætter udledningen af drivhusgasser.
* Ifølge Miljøministeriet skyldes forskellen, at den seneste rapport, som DMI
også har bidraget til, bygger på nyere data.

Kilde: "Analyse af IPCC delrapport 2" fra Miljøministeriet og Naturstyrelsen.
"Fremtidige klimaforandringer i Danmark" fra DMI

2015: Annus Horribilis
2016: ???
"Ingen plan overlever første kontakt med fjenden", Generalfeltmarskal Helmuth
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Karl Bernhardt von Moltke (1800-1891).
Når en plan ikke holder, så skal den justeres. Hvis en plan slet ikke holder, så
skal den justeres radikalt. Planen holdt ikke. Folk & Sikkerhed vil dedikere
2016 til via en række forskellige tiltag, herunder en Alternativ Forsvarsrapport,
at komme med konkrete input til en justeret plan.
Det igangværende forsvarsforlig, som blev indgået 2012, var nok primært
udtryk for, at Forsvaret – ligesom mange andre offentlige sektorer,
myndigheder, organisationer m.v. – måtte bidrage til at få genoprettet
samfundsøkonomien i kølvandet af finanskrisen, gældskrisen, den økonomiske
afmatning, den manglende vækst i samfundet m.v. Selvom mange var imod
besparelser – og alle vidste, at det ville komme til at gøre ondt – var det svært
at argumentere afgørende imod besparelser – i hvert fald på daværende
tidspunkt. Resultatet blev et forsvarsforlig med besparelser på 2,7 mia. kr.
(2.700.000.000 kr.!!!) eller ca. 15 % af det daværende forsvarsbudget.
Forsvarets og Hjemmeværnets øverste ledelse gik sammen med den
resterende del af Forsvaret og Hjemmeværnet dedikeret, målrettet, loyalt og
meget professionelt i krig med opgaven og fik om end med enkelte fejlskøn og
justeringer undervejs løst opgaven bedst muligt - inden for de givne meget,
meget snævre rammer. Det sammen med Forsvarets og Hjemmeværnets
personel og dets professionalisme i løsning af de mange, mange
forskelligartede opgaver, kan vi alle være stolte af. Og det er vi - oprigtigt.
Præcis samme dedikerethed, målrettethed, loyalitet og professionalisme blev
udvist af Beredskabets øverste ledelse, da besparelserne på 125 mio. kr. i
redningsberedskabet blev besluttet i slutningen af 2014.
2015 blev imidlertid året, hvor det viste sig, at planen ”ikke overlevede første
kontakt med fjenden”. Planen mødte – eller rettere: kolliderede med!!! - med
virkeligheden med et sådant drøn, at det i løbet af ganske kort tid inde i 2015
stod alle klart, at planen trods alle gode bestræbelser ikke holdt – langt fra.
Sagerne og avisskriverierne er utallige – nedslidt materiel, personelflugt,
tilbagetrækning af F-16-bidraget i Irak, mangel på bredde og dybde i Hæren,
mangel på personel til at bemande Søværnets skibe, problemer i
Hjemmeværnet m.m.m. Alt sammen det triste, men uigendrivelige, bevis for, at
planen ikke holdt – langt fra. Særligt ikke, når planen ses sammen den radikalt
ændrede sikkerheds- og forsvarspolitiske situation inden for de sidste par år
eller tre.
Folk & Sikkerheds primære mål i 2016 er som anført at arbejde på at få
”justeret planen”, helst før men senest i forbindelse med det kommende
forsvarsforlig.
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Én af mærkesagerne for Folk & Sikkerhed vil blive, at udgifterne til den
kommende anskaffelse af nye kampfly skal holdes uden for det ordinære
forsvarsbudget. Alt andet vil være utopi - medmindre politikerne vælger at
anskaffe så få fly, at det ikke giver mening. Hvis omkostningerne skal holdes
inden for det ordinære forsvarsbudget, vil det uvægerligt få meget langvarige
og katastrofale følger for Forsvaret og muligvis også Hjemmeværnet.
Finansieringen af omkostningerne vil ikke alene kunne ske ved nedlæggelse af
yderligere kapaciteter - medmindre vi med ”kapaciteter” taler om hele værn
eller størstedelen heraf.
Spørgsmålet om flyanskaffelserne er således ikke så meget, hvilke fly og hvor
mange, vi skal have – selvom dette er nok så vigtigt og også noget, som Folk &
Sikkerhed vil følge meget tæt – men mere: Hvor skal pengene komme fra???
Folk & Sikkerhed har haft et travlt 2015 og har gennemført en lang, lang række
aktiviteter:
• En velbesøgt Nytårsgudstjeneste i januar.
• Et velbesøgt og meget interessant årsmøde i maj med indlæg fra Chefen for
Hærstaben, Generalmajor H. C. Mathiesen.
• Deltagelse i et succesfuldt Folkemøde i juni, hvor foreningen stod for
afholdelse af to store og ligeledes velbesøgte debatmøder, bl.a. under emnet:
”Ungt Medborgerskab Styrker Samfundet” – et koncept, som foreningen agter
at forfølge også i det kommende år.
• Særdeles aktiv deltagelse i forbindelse med og på Flagdagen, herunder
kontakt med mange kommuner forud herfor.
• Gennemførelse af foreningens Sikkerhedspolitiske Konference på
Christiansborg i november med deltagelse af og indlæg fra Forsvarsministeren,
Forsvarschefen, Chefen for Hjemmeværnet og stort set samtlige
forsvarspolitiske ordførere.
• Fortsat tæt dialog og samarbejde med diverse erhvervsskoler omkring emnet
”Samfundets Robusthed”.
• Et tværfagligt beredskabsspil for alle beredskabskomponenterne –
Beredskab, Forsvar og Politi.
• Møder i Veteranforum og afgivelse af høringssvar til forskellige kommuner
omkring veteranpolitik.
• Møder med medlemsorganisationer og andre interessenter.
• Møder med Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets øverste ledelse,
Forsvarsministeren m.fl.
• Udgivelse af fire nyhedsaviser, en flagavis og månedlige nyhedsbreve.
2016 bliver endnu mere travlt for Folk & Sikkerhed, hvor fokus vil være på det
kommende beredskabsforlig og forberedelserne til det kommende
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forsvarsforlig. I sidstnævnte forbindelse agter Folk & Sikkerhed i 2016 at
komme med en ”Alternativ Forsvarsrapport”, som vil stille skarpt på Forsvaret,
dets nuværende og forventeligt fremtidige opgaver, samt kravene til Forsvaret
og dets kapaciteter i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation. Den
Alternative Forsvarsrapport vil være hovedtema ved den sikkerhedspolitiske
konference i 2016.
På trods af ovenstående ser Folk & Sikkerhed mere positivt ind i 2016 og
fremtiden end tilfældet har været i mange år:
• Der er indgået et relativt fornuftigt Politiforlig. Forliget er udtryk for, at
politikerne rent faktisk tager den ændrede sikkerhedspolitiske situation alvorligt
og prioriteter de midler, der skal til for at skabe det trygge samfund, som
Danmark og danskerne har krav på.
• Forsvarsministeren besluttede for nylig ikke at gennemføre (alle)
besparelserne på 125 mio. kr. på Beredskabsområdet for at besvare alle fem
statslige beredskabscentre, som ministeren ikke mener kan undværes – hvad
han har helt ret i.
• Ved NATO-topmødet i Wales i september 2014 skrev den daværende
statsminister under på, at Danmark vil arbejde henimod at bruge 2 % af BNP
på forsvaret. Denne tilkendegivelse er ikke sidenhen blevet undsagt.
• Forsvaret har netop iværksat indkøb af PMV’er og et nyt artillerisystem.
• Forlydenderne vil vide, at budgetrevisionen vedrørende Hjemmeværnet får et
for Hjemmeværnet relativt gunstigt udfald.
• Og hvad vigtigst er: Efter Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference
på Christiansborg den 19. november 2015 står det lysende klart, at alle de
forsvarspolitiske ordførere – trods tilbageholdende tilkendegivelser på selve
mødet – alle ved, hvor galt det står til, og at noget skal gøres.
Folk & Sikkerhed ved godt, hvad der skal gøres – og det er det, vi vil dedikere
2016 til at formidle bredt.
Til alle medlemmer og medlemsorganisationer – samt alle der direkte eller
indirekte arbejder for samfundets robusthed - skal fra Folk & Sikkerhed lyde
ønsket om et rigtigt Godt Nytår i 2016. Folk & Sikkerhed får behov for al den
støtte, opbakning, bistand, gode råd m.v., som vi kan få for at nå vores mission
i 2016.
GODT NYTÅR!

Med venlig hilsen
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Peter M. Andersen
Formand Folk & Sikkerhed, Advokat (H), Oberstløjtnant-R

Folk & Sikkerhed har de sidste to år haft stor succes med at streame vore
aktiviteter. Mediastrømme, det vil sige, at modtagerne får læst, set og hørt
budskabet samtidig med, at det bliver afviklet, har vist sig særdeles effektivt i
kommunikationen. Den er en fantastisk ny brandingmulighed, hvor Folk &
Sikkerhed også får profileret sit logo.

FOLKEMØDET 2015
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Vi startede for to år siden med at mediastreame fra vor deltagelse i Folkemødet
i Allinge, og kunne på Folkemødet i juni 2015 blandt andet sende dialogerne
med jægersoldaten og coach B.S. Christiansen, MF Peter Juel Jensen (V),
Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) og Dragørs borgmester Eik D.
Bidstrup (V) direkte ud til modtagerne og til Folk & Sikkerheds hjemmeside.

Live streaming fra Folkemødet på Bornholm 2015

STREAMING FRA CHRISTIANSBORG
Ved Folk & Sikkerheds store sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg,
hvor vi satte fokus på Forsvarets situation, kunne man således opleve
forsvarsminister Peter Christensen (V), forsvarschef Peter Bartram og
Hjemmeværnets chef, Finn Winkler komme direkte hjem i stuerne med
budskaberne. Forsvarets Mediecenter har blandt andet fortalt os, at
forsvarschefens streamede indlæg blev set 18.000 gange af Forsvarets
personel. Så den kommunikationsform er kommet for at blive hos Folk &
Sikkerhed.
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10. januar
Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken i København, med efterfølgende
nytårsreception. Medlemmer af Folk & Sikkerhed er inviteret. Læs mere her

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev,
typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter
mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold
ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 31.12.15
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