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Forord

1988 blev et godt år for dansk forsvar.
Internationalt blev der taget betydnings

fulde skridt imod en fredeligere verden.
INF-aftalen blev underskrevet i juni.

Selvom den kun betyder en beskedenreduk
tion afA ·våbenlagrene, indeholder aftalen
dog væsentlige nye elementer først ogfrem
mest med hensyn til supermagternes gen
n~mførelse afgensidige kontrolforanstalt
mnger.

Gorbachevs seneste tilkendegivelse om
sovjetiske reduktioner afde konventionelle
styrker bidrager til at forbedre det klima,
hvori de kommende meget vanskelige for
handlinger om konventionel nedrustning
skal foregå.

Den sovjetiske tilbagetrækningfra Afgha
nistan bidrager også til den klimaforbed
ring, som vi oplevede i 1988.

Også FN fik del i fredens og nedrustnin
gens forbedrede vilkår. Nobels fredspris
blev i det forløbne år givet til FNs fredsbe
varende styrker. Et bedre valg kunne ikke
være truffet. Et skulderklap og en opmunt
ring til de mange lande - ogde mange unge
soldater - som igennem mange år har ydet
deres bidrag i freden tjeneste.

Men også på den hjemligefront blev 1988
et skelsættende år.

Efter 6 års konfrontationer på det sikker
hedspolitiske område afløstes usikkerheden
afen nyfast sikkerhedspolitisk kurs. Valget
bragte klarhed. Kræfterne skal fremover
bruges i fredens og nedrustningens tjeneste
i de internationale organer, hvor vi kan få

indflydelse. Danmarks faste tilhørsforhold
til NA TO-alliancen er på ny bekræftet.

Et forsvarsforlig blev det ikke til i 1988.
Men vi nåede et stort skridt nærmere. Et
meget stort flertal afFolketingets partier
stod bagforsvarspolitiske beslutninger i ju
ni og i november. Og regeringen har pdbe
gyndt forhandlinger om et bredt forsvars.
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forlig på grundlag af sin redegørelse af31.
oktober 1988 om forsvarets indretning i
1989-91.

Redegørelsenbyggerpå det muliges kunst.
Regeringens politik er klar: Mere forsvar
for de samme penge. Den positive modta
gelse, som redegørelsen har fået, lover godt
for forhandlingernes forløb.

Alt imedens arbejder Forsvarskommissio
nen. Onde tunger kaldte i sommeren 1988
denne kommission for en syltekrukke. De
der har fulgt med i kommissionens hidtige

København, januar 1989

arbejde ved, at forholdet er det modsatte.
Dansk forsvar kan vente sig meget afdette
arbejde. Vi står foran store og svære proble
mer i det næste tiår. Både sikkerhedspoli
tisk, teknologisk, økonomisk og ikke mindst
holdningsmæssigt vil vi møde nye udfor
dringer.

Vi har brugfor langsigtetplanlægning og
ro til overvejelser.

Vi har brug for bredt samarbejde.
1989 bør blive et godt år for dansk for

svar.

6

Knud Enggaard
Forsvarsminister



1. Sikkerheds- og
forsvarspolitiske forhold

1.1. Den internationale situation
Der er næppe tvivl om, at der i anden
halvdel af 80'erne er sket en betydelig
forbedring i Øst-Vest-forholdet,

Det mest iøjnefaldende udtryk herfor
er INF-aftalen, som supermagterne un
derskrev i december 1987. Den er bemær
kelsesværdig ved, at der er tale om at fjer
ne - ødelægge - hele klasser af våbensy
stemer og det på asymmetrisk grundlag.

Også den foretagne tilbagetrækning af
sovjetiske tropper fra Afghanistan, de
sovjetiske tilkendegivelser om ensidige
nedskæringer i de konventionelle våben
samt forløbet af forhandlingerne i Wien
om tillidskabende foranstaltninger rn.rn.,
giver anledning til optimisme med hen
syn til udviklingen i Øst-Vest-forholdet,

Der synes klart at være tale om en æn
dring i Sovjets udenrigspolitik, som peger
~ retning afet brud med den hidtidige lin
Je.

Sovjetunionen er dog fortsat i besiddel
se af militære styrker, der går langt ud
over, hvad der kan begrundes med for
svarsformål.

1.2. Alliancemedlemskabet
1.2.1. Alliancens våbenkontrolpolitik
For NATO har spørgsmålet været, hvor
dan Alliancen i de kommende år kan bi
drage til at videreudvikle det nye, forbed
rede Øst-Vest-forhold, Udgangspunktet
herfor er, at NATOs dobbelte målsæt
ning om forsvar og afspænding, som blev

fastlagt i Harmel-rapporten helt tilbage i
1967, og som har været vejledende lige si
den, synes at fungere. Vesten har i alle
disse år haft et effektivt sikkerhedsarran
gement samtidig med, at man har været
åben over for mulighederne for at mind-

Sovjetiske soldater forlader Kabul, Afghanistan.
Foto; Nordisk Pressefoto A/S.



ske spændingerne mellem de to alliance
systemer, når og hvor det kunne lade sig
gøre.

NATOs overordnede politik har såle
des virket hensigtsmæssigt, og NATO vil
også i de kommende år råde over en pas
sende blanding af konventionelle og nu
kleare styrker, der gør det muligt effek
tivt at imødegå et angreb på ethvert ni
veau - såledessom vedtaget af stats- og re
geringscheferne på NATO-topmødet den
2. marts 1988.

Man er i NATO ved at udarbejde et
program for alliancens våbenkontrolpoli
tik, der også inddrager dens sikkerheds
behov. Generelt er sigtet at opnå større
sikkerhed på et rustningsniveau, som - så
lavt som overhovedet muligt - er forene-

ligt med bevarelsen af en tilstrækkelig af
skrækkelse.

Den 25. november 1988 fremlagde
NATO-landene en styrkesammenligning
mellem øst og Vest til brug for de 23 lan
de, som i Wien skal forhandle om kon
ventionel stabilitet i Europa. Den mang
lende balance i de konventionelle styrker
forbliver kernen i bekymringerne for sik
kerheden. NATO-landene fremlagde de
res styrkesammenligning som et tilsagn
om militær åbenhed, og denne åbenhed
er i sig selv af grundlæggende betydning
for opbygning af tillid.

Fra vestlig side lægger man dels vægt
på, at USA og Sovjetunionen når frem til
en aftale om en 50% reduktion i de stra
tegiske våben, som parterne i princippet

Stats- ogregeringscheferne samletpå NATO·topmødetden 2. marts 1988, buor man vedtogogså i dekom
mendeår at rådeover en passende blandingafkonventionelleog nuklearestyrker. Foto: Nordisk Presse
foto A/S.



er enige om, dels på at etablere forhand
linger mellem de 16 NATO-lande og de
7 Warszawapagt-Iande om en stabil kon
ventionel balance i Europa på lavere ni
veau, og således at Sovetunionens evne til
overraskelsesangreb og omfattende ope
rationer med kampvogne og artilleri ude
lukkes. Dette kræver, at Sovjetunionen
er indstillet på langt større reduktioner
end NATO-landene, og at man opnår
enighed om et omfattende og effektivt ve
rifikationssystem. At der i alle tilfælde vil
blive tale om meget teknisk komplicere
de og politisk vanskelige - og dermed for
mentlig også langvarige - forhandlinger,
kan der næppe herske tvivl om.

Målet for Vesten er i første omgang at
opnå ligevægt på kampvogne, pansrede
mandskabsvogne og artilleri på et niveau,
der ligger under det nuværende i NATO.

1.2.2. Byrdedeling
NATO er en defensiv alliance, og dens
sikkerhed forudsætter, at medlemsnatio
nerne tager del i det fælles forsvar, hvil
ket indebærer en ligelig fordeling af rol
ler, risici og ansvar - og de dermed for
bundne forpligtelser. Ved mødet i marts
1988 understregede regeringscheferne
dette forhold, der også blev drøftet på
forsvars- og udenrigsministermødet i for
året.

Byrdedelingsspørgsmålet er ikke nyt og
har da også været løbende behandlet i
NATO. Udviklingen i den internationa
le situation samt bl.a. stigende økonomi
ske problemer for medlemslandene talte
imidlertid for en fornyet opmærksom
hed i alliancesammenhæng.

Forsvarsministrene besluttede derfor
på mødet i maj 1988 at iværksætte en nøj
ere studie af området. Rapporten "En
hancing Alliance Collective Security.
Shared Roles, Risks and Responsibilities
in the Alliance" blev forelagt på mødet i
forsvarsplanlægningskomiteen i decem
ber 1988, hvor det samtidig blev besluttet
at offentliggøre den. M rapporten frem
går, at byrdedelingen inden for NATO

omfatter såvel de målelige forhold - f.eks.
budgetstørrelser, antal enheder, midler
afsat til materielforøgelser m.m. - som
ikke-målelige faktorer. Blandt disse kan
bl.a. anføres det politiske samarbejde ind
en for alliancen, deltagelse i FN-operatio
ner, støtte til udviklingslande m.m. - alt
sammen forhold, der direkte eller indi
rekte bidrager til den fælles sikkerhed.

Rapporten, der indeholder en bedøm
melse af de enkelte medlemslande, må
forventes at give anledning til overvejel
ser om den mest hensigtsmæssige, fremti
dige fordeling af medlemslandenes roller
og forpligtelser i Alliancen. Byrdedelings
problematikken vil derfor formentlig
blive et fast punkt på dagsordenen for de
kommende NATO-møder.

1.2.3. Anløbssagen
Valget i maj 1988 var det første efter an
den verdenskrig, der blev udskrevet på et
sikkerhedspolitisk spørgsmål, nemlig
spørgsmålet om fremmede krigskibes an
løb af dansk havn i relation til dansk
atomvåbenpolitik. Spørgsmålet blev efter
valget og den nye regerings tiltræden løst
ved, at Udenrigsministeriet udsendte en
cirkularnote til samtlige diplomatiske re
præsentationer med følgende ordlyd:

"På baggrund af debatten vedrørende
fremmede orlogsfartøjers anløb af dan
ske havne har Udenrigsministeriet den
ære at henlede opmærksomheden på, at
det som bekendt er dansk politik ikke
under de nuværende omstændigheder,
d.o.s. i fredstid, at acceptere atomvåben
på dansk territorium, herunder danske
havne.
Gennemsejling af indre dansk territori
alfarvand og anløb af danske havne
kræver fortsat i henhold til kg/. anord
ning nr. 73 af 27. februar 1976 i hvert
enkelt tilfælde, at tilladelse hertil [orin
den er indhentet ad diplomatisk vej, jf.
herved Udenrigsministeriets verbalnote
af 4. marts 1976.
Udenrigsministeriet anmoder om, at
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indholdet af nærværende cirkularnote
bliver videregivet til vedkommende na
tionale myndigheder".

Der blev i NATO udtrykt almindelig til
fredshed med denne løsning.

1.2.4. Forsvarsministrenes møde
i maj 1988
Forinden forårets møde mellem NATOs
forsvarsministre i maj 1988 i Bruxelles
blev som sædvanlig holdt møde blandt
EURO-gruppelandenes ministre. Under
mødet drøftedes dels de fortsatte bestræ
belser på at forbedre det praktiske samar
bejde mellem nationerne, dels gruppens
vurdering af og deltagelse i byrdedelingen
inden for NATO. EURO-gruppen un
derstregede alliancefællesskabet med de
nordamerikanske nationer, og at enhver
styrkelse af det europæiske element ud
gør et væsentligt bidrag til NATOs sam
lede forsvar.

På mødet i forsvarsplanlægningskomi
teen var det centrale emne tiltrædelse af
styrkemålene for perioden 1989-1994.
Disse udarbejdes hvert andet år til de en
kelte lande som led i NATOs løbende
forsvarsplanlægning. For Danmarks ved
kommende var styrkemålene specielt ret
tet mod områderne: udholdenhed, bered
skab, træning, uddannelse og styrkeni
veau. En fuldstændig implementering af
disse styrkemål ville for Danmark kræve
en årlig realvækst i forsvarsbudgettet på
3%.

Blandt øvrige emner, der blev drøftet,
var også byrdedelingsproblemet, der har
fået en stigende og fornyet opmærksom
hed i Alliancen.

1.2.5. Forsvarsministrenes møde i
november!december 1988
U nder EURO-gruppens halvårlige møde
deltog Island for første gang, dog som ob
servatør. Mødets drøftelser koncentrere
de sig om byrdedelingen blandt nationer
ne i NATO og herunder, hvorledes
EURO-gruppens medlemmer kunne bi-

10

drage inden for dette område. Et fortsat
samarbejde mellem medlemslandene og
enhver styrkelse af sammenholdet i Eu
ropa vurderedes at være nødvendigt. Ini
tiativerne inden for Independent Europe
an Programme Group (IEPG) samt ud
viklingen inden for Den Vesteuropæiske
Union (WEU) blev i den anledning vur
deret som positive områder.

På mødet i forsvarsplanlægningskomi
teen var der tre centrale emner: Den årli
ge gennemgang af landenes bidrag til Alli
ancens fælles forsvar, NATOs studie ved
rørende byrdedelingen og infrastruktur
området.

Den årlige forsvarsgennemgang, der
gennemføres på grundlag af en omfatten
de rapportering, afdækkede igen i år en
række svagheder og mangler ved med
lemslandenes forsvars indsats.

For Danmarks vedkommende konsta
teredes bl.a. manglende opfyldelse af en
række væsentlige styrkemål, især forsva
rets ringe udholdenhed - herunder de la
ve beholdninger og det utilstrækkelige
uddannelsesniveau, mangler vedrørende
luftforsvaret og en begrænset evne til at
sikre overførsel og modtagelse af de allie
rede forstærkninger, der vil kunne ind
sættes til styrkelse af forsvaret af Enheds
kommandoens område. Der peges i den
forbindelse på et misforhold mellem af
satte ressourcer til forsvaret og behovet
for moderniseringer.

Set i sammenhæng med Danmarks vel
færdsstatus er det vurderingen, at der bør
kunne ydes mere.

Trods positive tegn i Sovjetunionens
politik er det NATOs vurdering, at der
fortsat eksisterer en styrkeopbygning i
Sovjets militære styrker, der gør det mu
ligt at gennemføre store offensive opera
tioner. Det er derfor nødvendigt, at Alli
ancen fortsat bevarer den nødvendige
styrke og herudfra drøfter et videre sam
arbejde med Østlandene, specielt vedrø
rende mulige nedrustninger og yderligere
tillidskabende foranstaltninger. Også
byrdedelingsrapporten og infrastruktur-



Danmark får også gavn afNA TOs infrastrukturmidler, her i form afsbelters til brugfor bl.a. forstærk
ningsfly. Foto: FBT.

programmerne var centrale emner på
mødet.

Desuden blev det tiltrådt. at de udgif
ter, der er forbundet med flytningen af
den amerikanske 401. Wing med F-16 fly
fra Spanien til Italien vil kunne afholdes
over NATOs fællesfinansierede infra
strukturprogram.

1.2.6. NATOs fæl1esfinansierede
infrastrukturprogram
NATOs infrastrukturprogrammer fast
sættes for 6 år ad gangen. Det nuværende
6-årsprogram, der udløber i 1990, har en
beløbsramme på 3 mia. lAU (Infrastruc
ture Accounting Units) , svarende til ca.
77 mia. kr. Det næste seksårs infrastruk
turprogram, dækkende perioden 1991-96,
har hele efteråret 1988 været forhandlet i
NATO. Forhandlingerne afsluttedes
med, at der på NATO-forsvarsminister
mødet i december 1988 opnåedes enighed
om en beløbsramme for 1991 og 1992,

medens spørgsmålet om rammen for de
resterende 4 år tages op til afgørelse i
1990.

Disponeringsrammen vil for hver af de
2 år stige med omkring 60 mio. lAU, sva
rende til ca. 1,5 mia. kr., en stigning der
tilnærmelsesvis vil kompensere for pris
udviklingen.

Det danske bidrag antages på baggrund
af de vedtagne stigninger at ville vokse til
mellem 550 og 600 mio. kr . pr. år i 1991
og 1992. Derefter forventes det at ville
stabilisere på lidt under 600 mio. kr. om
året.

Det i Arlig Redegørelse 1987 omtalte
shelterprogram for forstærkningsfly, der
omfatter opførelse af 88 shelters på 5 jy
ske flyvestationer til en udgift på ca. 1,0
mia. kr., er påbegyndt. Dette forventes at
indebære, at der i de nærmeste år vil være
balance mellem dansk bidrag og den an
del, vi modtager af programmet. Hertil
kommer den produktionsandel, som
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dansk industri m.fl . opnår gennem infra
strukturarbejder uden for Danmark.

En udviklingstendens inden for infra
strukturprogramrnet, som man bør være
opmærksom på, er at elektroniske anlæg
og udstyr udgør en stadig større del af
programmet. Andelen, der for et årti si
den udgjorde 10-15% af programmet, vil
formentlig i løbet af 90' erne udgøre mere
end 40%. Denne udvikling skulle forøge
bl.a. danske elektroniske industriers mu
ligheder for gennem internationale licita
tioner at opnå ordrer på udstyr, fællesfi
nansieret over infrastrukturprogrammer.
Forsvarsministeriet har i snævert samar
bejde med Industrirådet taget praktiske
skridt til at forbedre disse muligheder,
bl.a. ved nu at stille en national ekspert
til rådighed for NATOs kommunikati
onsdirektorat i Bruxelles.

På de kommende årsprogrammer agtes
der fra dansk side - udover en række ho
vedistandsættelser - foreslået en mere
omfattende modernisering af brændstof
forsyningssystemet og af bl.a. varslings
materiellet på vore radarstationer samt 
i snævert samarbejde med telestyrelsen -

en udbygning af kommunikationssyste
merne i Danmark.

1.3. Forholdene i Warszawapagten
1.3.1. Warszawapagtlandenes
militærdoktrin
Warszawapagtlandene vedtog den 29.
maj 1987 en fælles militærdoktrin og
fremhævede efterfølgende doktrinens de
fensive sigte . Dette synes at være sket
bl.a. som svar på vestlige analyser, som
påpeger, at substansen i den offenliggjor
te doktrin ikke adskiller sig fra tidligere
doktriner.

Vestlige analyser har også peget på, at
det hævdede defensive sigte i doktrinen
ikke afspejles i Warszawapagtens væbne
de styrkers sammensætning, materiel og
opgaver. Heroverfor har østlige politiske
og militære ledere i 1988 ved forskellige
lejligheder tilkendegivet, at doktrinen er
krigsforebyggende og defensiv, men også
fremhævet, at de væbnede styrker skal
være i stand til at tildele modstanderen et
ødelæggende gengældelsesslag. Den kvan
titative og især kvalitative udvikling af
Warszawapagtens væbnede styrker, der

Et sovjetisk jagerfly fotograferet overFynden 12. september 1988. Flyet en MIG·29, FULCRUM, var un
der returflyvning fra flyopvisning i Famborough i England til Sovjetunionen. Foto: Flyvevåbnet.



Det sovjetiske jagerfly havde følgeskab af trans
portflyetAN-124, CONDOR, der også erfotogra
feret overFynden 12. september 1988. Flyet under
nedener et dansk Drakenfly. Foto: Flyvevåbnet.

er konstateret i 80'erne, og som stadig
finder sted, underbygger dog opfattelsen
af, at de vigtigste elementer i doktrinen
fortsat er offensive.

1.3.2. Gorbachevs FN-tale
Den 7. december 1988 holdt generalsek
retær Gorbachev sin tale i De Forenede
Nationer og afgav herunder løfte om, at
Sovjetunionen ensidigt og uden relation

til forhandlingerne i Wien vil reducere si
ne væbnede styrker med 500.000 mand.

Der vil som led heri desuden blive ned-

Den 7. december lovedegeneralsekretær Gorbacbeu i sin tale i De Forenede Nationer, at Sovjetunionen
vil reducere sine væbnede styrker med en halv million mand. Foto: Nordisk Pressefoto A/S.



lagt seks panserdivisioner inden 1991.
Disse divisioner er i dag opstillet i øst
tyskland, Tjekkoslovakiet og Ungarn.
Hertil vil luftlandestormenheder og bro
slagningsenheder med deres våben og ma
teriel blive trukket ud af de nævnte lande.
De sovjetiske styrker i Østtyskland,
Tjekkoslovakiet og Ungarn vil blive re
duceret med 50.000 mand og 5.000 kamp
vogne. Alle sovjetiske divisioner, som er
stationeret uden for Sovjetunionen, vil
blive reorganiseret, og de vil blive mere
defensive. Der vil ske en reduktion af de
sovjetiske styrker i Sovjetunionen, så den
totale reduktion vil blive 10.000 kamp
vogne, 8.500 artillerisystemer og 800
kampfly. Desuden vil der ske en redukti
on af de sovjetiske styrker i Asien. En væ
sentlig del af de styrker, der er midlerti
digt udstationeret i Mongoliet, vil vende
hjem til Sovjetunionen.

Samtidig med disse tilsagn udtalte Gor
bachev, at Sovjetunionen vil opretholde
sin forsvarsevne på et niveau af rimelig
og troværdig tilstrækkelighed.

De nævnte tilsagn må karakteriseres
som et velkomment bidrag til løsningen
af Europas mest påtrængende sikkerheds
politiske problem: Den store konventio
nelle overvægt på østlig side. Fra dansk
side er Sovjetunionen længe opfordret til
at begrænse den trussel, som skabes ved
den store overmagt af soldater, kampvog
ne, kanoner mv., og der er nu lagt op til
en mere tryg balance.

Gorbachevs udspil synes ikke at berøre
Warszawapagtens styrker i Danmarks
nærområde. Fra dansk side er Sovjetunio
nen opfordret til at reducere den store of
fensive kapacitet af landgangsfartøjer og
landgangsstyrker, der opstilles af både
Sovjetunionen og Polen, og som er få ti
mers sejlads fra Danmark.

1.3.3. Militære forhold i øst
Aktiviteten ved de sovjetiske, østtyske og
polske styrker i det danske nærområde
har haft stort set samme omfang som i de
tidligere år. Antallet af notificerede øvel-
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ser, i henhold til Stockholmdokumentet,
har fulgt mønstret fra 1987. Blandt War
szawapagtlandene er der tendens til stør
re åbenhed om militære øvelser. Det vur
deres, at de erfaringer Warszawapagtlan
denes observatører har fået under obser
vationerne af øvelser i Vesten, har været
positivt medvirkende til denne hold
ningsændring.

På det materielrnæssige område sker
der stadig en udvikling med tilførsel af
nyt materiel til afløsning af ældre typer,
men for visse våbensystemer, eksempel
vis artilleripjecer. også i form af en forøg
else af antallet. Tilførslen af nye kamp
vogne er generelt fortsat i samme tempo
som tidligere. Polen har iværksat et om
fattende modificeringsprogram for ældre
kampvogne, hvilket medfører væsentlige
forbedringer af disse.

Den kvalitetsmæssige forbedring af
Warszawapagtens flådestyrker i Østersø
en er fortsat i 1988.

Tilgangen af nyt materiel ved den pol
ske flåde synes dog præget af betydelige
økonomiske restriktioner, som tvinger
Polen til at købe brugt materiel. Både den
polske flådes nye flagskib, missiljageren
WARSZAWA, og en nytilgået FOX
TROT-klasse ubåd har således tidligere
gjort tjeneste i den sovjetiske flåde.

I perioden 1980-86 foretog en Warsza
wapagtflådestyrke hvert år en samlet
øvelsessejlads ud af Østersøen, Både i
1987 og 1988 vendte denne styrke om ef
ter at have passeret de danske stræder,
men inden den nåede Nordsøen. Årsagen
hertil kan muligvis findes i navnlig sovje
tiske ønsker om at markere et defensivt
flådekoncept.

I Østersøområdet er der ved Warszawa
pagtens flystyrker konstateret en stigen
de evne til at gennemføre offensive fly
operationer over større afstande og med
større våbenlast. Den teknologiske ud
vikling har medført en stigende overle
velsesevne for Warszawapagtens offen
sive fly, ligesom indfasning af moderne
jagerfly nu muliggør eskortering af de of-



fensive fly langt ind over NATOs territo
rium. Indførelse af forbedrede lavdæk
ningsradarer samt begyndende anvendel
se af radarvarslingsfly har sammen med
etablering af stillinger med langtrækken
de luftværnsmissiler muliggjort nedskyd
ning af vestlige fly over Slesvig-Holsten,
Fyn, Sjælland og Bornholm samt gen
nemsejlingsfarvandene og vestlige Øster
sø.

Flystyrkernes evne til at yde nærstøtte
til hæroperationer er blevet øget ved en
fortsat tilgang af kamp helikoptere og spe
cielle nærstøttefly.

Disse og andre organisatoriske såvel
som teknologiske forbedringer har øget
og vil stadig øge Warszawapagtens evne
til at gennemføre omfattende militære
operationer i hurtigt tempo og med ko-

ordineret indsættelse af hær-, flåde- og
flystyrker.

1.4. Tillidskabende foranstaltninger
I 1988 havde Danmark for første gang, ef
ter at Stockholmdokumentet er trådt i
kraft, en øvelse der var så stor, at der
skulle inviteres observatører fra de øvrige
34 lande til at overvære den. 32 observa
tører fra 18 lande tog imod invitationen
og overværede NATO-øvelsen "Bold
Grouse", der blev holdt på Sjælland i ef
teråret 1988. Tilsvarende har Danmark
udsendt observatørhold til fem udenland
ske øvelser i løbet af året.

Udover observationer giver Stock
holmaftalen de enkelte lande ret til at
foretage kortvarslede inspektioner i de

UnderNA YD-øvelsen "BoldGrouse"i ejterJret 1988deltog 32 observatørerfra 18 lande. Billedet er taget
på Sjælland. Foto: Forsvaret.



andre lande. Det skete i 13 tilfælde i alt.
Heraf har de 7 været inspektioner af øvel
ser i Warszawapagtlande og 6 inspektio
ner af øvelser i NATO-lande. Alle an
modninger om inspektion er blevet imø
dekommet, og det har i alle tilfælde kun
net konstateres, at Stockholmdokumen
tets bestemmelser er blevet efterlevet.

Der er ikke i 1989planlagt militære ak
tiviteter på dansk område af et sådant
omfang, at disse er forhåndsanmeldt i
øvelseskalenderen for 1989, der er ud-
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sendt i november 1988. Det udelukker
dog ikke, at andre lande kan ønske at in
spicere øvelser i Danmark.

Stockholmdokumentet trådte i kraft
den 1. januar 1987. Det er tiltrådt af 35
lande, og dets tillidskabende foranstalt
ninger har til formål at mindske risikoen
for militær konfrontation i Europa og
udbygge den gensidige tillid. Foranstalt
ningerne omfatter varsling afstørre øvel
ser samt mulighed for observation og in
spektion.



2. Forsvarets indretning
og udvikling

2.1. Forsvarets organisation
Det lovmæssige grundlag for forsvarets
organisation er lov om forsvarets organi
sation mv. fra maj 1982.Loven er en ram
melov, hvorefter størrelsen, sammensæt
ningen og organisationen af hæren, sø
værnet og flyvevåbnet samt organer til
støtte for forsvaret fastsættes af Forsvars
ministeren.

Aftalerne om forsvarets ordning i peri
oden 1985-87, som var indgået mellem
Socialdemokratiet, Det Konservative
Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokra
terne og Kristeligt Folkeparti, havde nær
mere fastlagt værnenes hovedbestanddele
og styrketal. Disse aftaler udløb ved ud
gangen af 1987, uden at der var indgået
noget nyt forsvarsforlig.

Den fortsatte udvikling af forsvarets
organisation er i hovedsagen sket som en
fortsættelse af de tidligere indgåede afta
ler.

2.2. Forsvarsfor1igsforhandlinger
januar-april 1988
De politiske forhandlinger om et nyt for
svarsforlig til afløsning af 1985-1987-for
liget blev indledt i Folketingets Forsvars
udvalg i april 1987 og videreført i 11
mandsgruppen fra midten af november
1987. ll-mandsgruppen ophørte formelt
med udgangen af 1987, men videreførtes
som forhandlingsforum under benævnel
sen "forhandlingsudvalget".

På trods af intensiv mødevirksomhed,

herunder fremlæggelse af forligsudkast
og udarbejdelse af en lang række notater,
lykkedes det ikke at nå til enighed om et
nyt forsvarsforlig.

Forsvarsministeren så derfor efter et
møde den 25. marts ingen anden mulig
hed end at afbryde forhandlingerne i ud
valget og i stedet bede Statsministeren fø
re drøftelserne videre med formanden for
Socialdemokratiet, Svend Auken.

Den 14. april 1988 havde Folketinget
forespørgselsdebat om den udenrigspoli
tiske situation og om konventionel ned
rustning. Debatten mundede ud i vedta
gelsen afen dagsorden, som pålagde rege
ringen at informere besøgende flådefar
tøjer direkte om den danske politik om
stationering af atomvåben. Regeringen
fandt, at den ikke kunne modtage denne
dagsorden og udskrev derfor folketings
valg den 19. april.

Usikkerheden i forbindelse hermed
medførte, at forsvarsforligsforhand1in
gerne blev stillet i bero indtil efter folke
tingsvalget.

2.3. Folketingsbeslutningen
af 30. juni 1988
Folketingsvalget blev afholdt den 10. maj
og blev fulgt af langvarige forhandlinger
om dannelse af en ny regering. Disse
mundede ud i, at Firkløverregeringen
blev afløst af en mindretalsregering, be
stående af Det Konservative Folkeparti,
Venstre og Det Radikale Venstre. Knud
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Enggaard, Venstre, afløste den 3. juni
1988 Bernt Johan Collet, Det Konserva
tive Folkeparti; som Forsvarsminister.

Efter at Statsministeren den 9. juni hav
de holdt sin åbningstale på vegne af den
nydannede regering, fremsatte Socialde
mokratiet den 10. juni Forslag til folke
tingsbeslutning om en forsvarsordning
(B 3), som lød:

"Folketinget pålægger regeringen inden
udgangen af oktober måned 1988 at
fremlægge forslag til en forsvarsordning
for årene 1989-92 til drøftelse i Folketin
gets Forsvarsudvalg".

Der havde under forhandlingerne om
regeringsdanne1sen været tanker fremme
om nedsættelse af en forsvarskommissi
on. Dette blev inddraget i Folketingets
Forsvarsudvalgs behandling af beslut
ningsforslaget, som resulterede i, at samt
lige medlemmer af udvalget med undta
gelse af medlemmerne fra Socialistisk
Folkeparti fremsatte et ændringsforslag
til B 3. Dette ændringsforslag blev vedta
get ved 2. behandling den 30. juni af
samtlige partier med undtagelse af Socia
listisk Folkeparti som "Folketingsbeslut
ning om en forsvarsordning" med følgen
de formulering:

"Folketinget pålægger regeringen inden
udgangen af oktober måned 1988 at
give Tinget en redegørelse om regerin
gens politik for løsning afforsvarets op
gaver i de nærmeste år. Redegørelsen
skal indeholde regeringensforslag til be
slutninger om bevillingsrammer, styrke
mål, strukturændrin~er, rationaliserin
ger og materielanskaffeiser for finansåre
ne 1989, 1990 og 1991. Forslagene skal
kunne få virkning allerede i 1989. Der
nedsættes en forsvarskommision, der se
nest inden udgangen af1989 skal gen
nemføre en kulegravning af forsvarets
opgaver i lyset af den teknologiske ud
vikling ogforholdet mellem øst og Vest,
herunder de stedfindende nedrustnings-

18

bestræbelser. Kommissionens redegørel
ser skal kunne danne grundlag for en
eventuel genforhandling mellem forligs
partierne afforsvarsbudgettet for 1991
samt indgåelseafet forsvarsforlig for de
følgende år."

Proceduren for de videre forhandlinger
om en ny forsvarsordning var hermed
lagt fast med støtte fra et meget bredt fler
tal i Folketinget.

2.4. Forsvarskommissionen af 1988
På baggrund af Folketingsbeslutningen

af 30. juni indledte regeringen umiddel
bart forhandlinger om nedsættelse af for
svarskommissionen, dens kommissorium
og sammensætning.

Forsvarskommissionen af 1988 blev
ne~sat den 12. juli med følgende kommis
sonum:

"Kommissionen skal på grundlag afFol
ketingsbeslutning af30. juni 1988 om
en forsvarsordning overveje, hvorvidt
der bør foretages ændringer i den fremti
dige målsætning for og sammensætning
afdet danske forsvar i freds- og krigstid.
Overvejelserne skal ske på grundlag af
forudsætningen om fortsat dansk med
lemskab af NA TO i overensstemmelse
med Alliancens defensive målsætning.
Overvejelserne skal endvidere ske på
grundlag af sagkyndige analyser af
dansk sikkerhedspolitik, herunder frem
gang i de øst/vestlige bestræbelser for re
duktion afnukleare og konventionelle
våben, samt igangværende arbejde med
at undersøgeforudsætningerne for opret
telseafatomvåbenfri zoner, herunder en
atomvåbenfri zone i nordisk område.
Kommisionen skal overveje defremsatte
krav om ændret byrdedeling inden for
NA TO, herunder spørgsmålet om bi
drag til NA TO's infrastrukturprogram
mer, samt overveje mulighederne for
styrkelse afdet danske forsvar inden for
Alliancen gennem øget national specia
lisering. Kommissionen skal desuden
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analysere og vurdere, hvilken betydning
den våbenteknologiske udvikling har
for forsvarets opgaver og struktur.
Kommissionen skal vurdere fordelingen
afforsvarsbudgettet mellem personel- og
materieludgifter og mellem værnene
indbyrdes, og herunder undersøge mu
ligheden for fortsatte rationaliseringer
og omprioriteringer inden for forsvaret
med det sigte at forøge de egentlige
kampstyrker. Kommissionen skal herun
der overveje, om der kan gennemføres
en reduktion af stabs- og støttestruktu
ren samt civile funktioner, således at de
hermed frir,jorte ressourcer overføres til
de kampajgørende enheder.
Kommissionen kan tilkalde sagkyndige
og afgive delindstillinger i det omfang,
det findes hensigtsmæssigt. Kommissio
nen forudsættes at give defaglige organi
sationer mulighed for at fremsætte syns
punkter, derkan indgå i kommissionens
overvejelser.
Kommissionen påbegynder sit arbejde i
august 1988 ogforudsættes at afslutte ar
bejdet inden udgangen af 1989".

Samtidig blev de politiske partier, der var
repræsenteret i Folketingets Forsvarsud
valg, inviteret til at udpege hver et med
lem til kommissionen , Socialdemokratiet
dog to medlemmer.

Medio august forelå den endelige sam
mensætning af kommissionen:

Formand
Departementschef Michael Christiansen,
Forsvarsministeriet

Politikere
Folketingsmedlem Jørgen Estrup
Folketingsmedlem Connie Hedegaard
Fhv. minister Karl Hjortnæs, MF
Folketingsmedlem Hans Hækkerup
Folketingsmedlem Annette Just
Fhv. minister Flemming Kofod
Svendsen, MF
Fhv. minister Arne Melchior, MF

Folketingsmedlem Peder Sønderby
Folketingsmedlem Pelle Voigt

Repræsentanter for forsvaret
Generalløjtnant B.E. Amled, Chef for
Enhedskommandoen og Chef for Forsva-
rets Operative Styrker .
Oberstløjtnant M.H. Clemmesen, Chef
for 1. bataljon ved Bornholms Værn
Kontreadmiral H.J. Garde, Chef for
Søværnets Operative Kommando
Generalmajor Aa. Højbjerg, Chef for
Forsvarets Efterretningstjeneste
Generalløjtnant J. Lyng, Chef for
Forsvarsstaben
Oberst P. Smidt-Larsen, Stabschef ved
Hjemmeværnet

Særligt sagkyndige
Ambassadør Otto R. Borch, Danmarks
ambassadør i Stockholm
Lektor Mary Dau
Major J.J. Graabæk, Forsvarsministerens
Rådgivnings- og Analysegruppe
Direktør V.M. Giintelberg, Chef for For
svarets Forskningstjeneste og formand
for Forsvarsministerens Rådgivnings- og
Analysegruppe
Direktør Knud Heinesen, Københavns
Lufthavn
Lektor Bertel Heurlin, Københavns
Universitet
Kontorchef P. Poulsen-Hansen,
Udenrigsministeriet

Kommissionens sekretariat blev placeret
i Forsvarsministeriet.

Kommissionen påbegyndte sit arbejde
medio september 1988. I oktober blev
nedsat tre udredningsgrupper, der alle be
står af både civile og militære sagkyndige.
Grupperne fik efter en drøftelse i den
samlede kommission, herunder med
kommissionens politikere, de fornødne
direktiver for det videre arbejde.

Den første udredningsgruppe - udred
ningsgruppen om sikkerheds- og nedrust
ningspolitik - skal med udgangspunkt i
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den nuværende sikkerheds- og nedrust
ningspolitiske situation beskrive og ana
lysere forskellige mulige udviklingsten
denser for de kommende år for herved at
opstille forudsætninger for dansk for
svars udvikling. Formand for gruppen er
kontorchef P. Poulsen-Hansen, Uden
rigsministeriet, og gruppen afgiver sin
rapport til kommissionen i januar 1989.

Den anden udredningsgruppe skal se på
byrde deling m.m. inden for NATO samt
NATOs infrastrukturprogrammer.
Gruppen skal beskrive den eksisterende
byrdedeling i Alliancen og de fremsatte
krav om ændringer heri, samt beskrive
og analysere den forventede udvikling på
området i de kommende år. Gruppen
skal desuden behandle forstærkningspro
blematikken samt specialiserings-, koor
dinerings- og standardiseringsbestræbel
serne inden for NATO. Endvidere skal
NATOs infrastrukturprogrammer og de
res forventede udvikling analyseres. For
mand for gruppen er Danmarks ambassa
dør i Stockholm, Otto R. Borch, der tid
ligere har været Danmarks NATO-am
bassadør. Gruppen afgiver sin rapport til
kommissionen i januar 1989.

Endelig blev der nedsat en udrednings
gruppe - en "rationaliseringsgruppe" 
som undersøger mulighederne for fort
satte rationaliseringer og omprioriterin
ger inden for forsvaret med det sigte at
forøge de egentlige kampstyrker. Grup
pen ledes af fhv. minister Knud Heine
sen, og et privat firma bistår. Gruppens
arbejde foregår sideløbende med kom
missionens egentlige analysearbejde.
Gruppen har dog straks iværksat en nær
mere undersøgelse af

- forsvarets øverste ledelse,
- forsvarets bygge- og anlægsvirksom-

hed og
- administrativ forenkling i forsvaret.

Gruppen undersøger således bl.a. det
hensigtsmæssige i den nuværende opbyg-
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ning af forsvarets øverste militære ledel
se, herunder i særlig grad muligheden for
at slå værnsinspektørernes funktioner
sammen med forsvarets øvrige stabs- og
skolefunktioner samt muligheden for, at
Vestre Landsdelskommando overtager
nogle af østre Landsdelskommandos
fredsmæssige opgaver.

Gruppen analyserer endvidere forsva
rets bygge- og anlægsvirksomhed samt
kompetencen for så vidt angår anlæg,
vedligeholdelse og drift på alle niveauer i
forsvaret.

Endelig foretager gruppen en analyse af
værnenes administration med udgangs
punkt i den enkelte enhed. Analysen om
fatter udpegede enheder inden for alle tre
værn, i hæren Jyske Dragonregiment, i
søværnet Flådestation København og
eskadrerne her og i flyvevåbnet Flyvesta
tion Ålborg. Analysen gennemføres i tæt
samarbejde med personellet i de pågæl
dende enheder.

Gruppen vil herudover hen ad vejen ta
ge andre områder op, som arbejdet i
kornmissionen måtte pege på.

Endelig anmodede kommissionen For
svarskommandoen og Forsvarets Efter
retningstjeneste om at beskrive styrkefor
holdet mellem NATO og Warszawapag
ten, ligesom Forsvarsministerens Rådgiv
nings- og Analysegruppe anmodedes om
at beskrive den våbenteknologiske udvik
ling. Disse to papirer er afgivet til kom
missionen i december 1988.

Forsvarskommissionen har den 5.-6.
december været på besøg i Oslo, hvor
den besøgte NATOs Nordregions hoved
kvarter, Forsvarets Overkommando,
Stortingets utenriks- og konstitusjonsko
mite, Stortingets forsvarskomite, Uten
riksdepartementet og Forsvarsdeparte
menter.

Kommissionen går i 1989 ind i sit
egentlige analysearbejde, ligesom der er
planlagt rejser til Forbundsrepublikken
Tyskland, NATO-hovedkvarteret i Bel
gien samt til USA.



2.5. Regeringens
"Oktober-redegørelse" til Folketinget
Regeringen afgav den 31. oktober sin re
degørelse for løsning af forsvarets opga
ver de nærmeste år til Folketinget i over
ensstemmelse med Folketingsbeslutnin
gen af 30. juni. Redegørelsen er i sin hel
hed gengivet i Tillæg 3.

I tilslutning til redegørelsen anmeldte
Socialdemokratiet den 2. november en
forespørgselsdebat om, hvordan For
svarsministeren vurderer mulighederne
for at indgå et forsvarsforlig for årene
1989, 1990 og 1991.

Såvel redegørelsen som forespørgslen
blev behandlet i Folketinget den 23. no
vember. I forbindelse hermed vedtoges
følgende dagsorden, fremsat af Social
demokratiet:

"Folketinget opfordrer regeringen til at
påbegynde forhandlingerne om et for
svarsforligforårene 1989, 1990 og 1991.
Tinget går herefter over til næste sag på
dagsordenen >J.

Dagsordenen blev vedtaget med 101
stemmer, idet alene Socialistisk Folkepar
ti stemte imod, og Centrum-Demokra
terne hverken stemte for eller imod.
Øvrige partier stemte for. De politiske
forhandlinger om et nyt forsvarsforlig er
siden fortsat med udgangspunkt heri.

2.6. Forsvarsministeriets
organisationsudviklingsprojekt
I slutningen af 1987 påbegyndtes et større
organisationsudviklingsprojekt for For
svarsministeriet. Formålet med projektet
er bl.a. en styrkelse af departementets be
tjening af ministeren og af departemen
tets planlæggende, udviklende, styrende
og kontrollerende opgaver, en oppriori
tering af mål og rammestyring samt de
centralisering af aktivitetsstyringen i vi
dest mulige omfang.

Første del af projektet omfatter en vur
dering af og gennemførelse af koncernle
delse, videreudvikling af økonornistyrin-

gen og revurdering af afgrænsningen mel
lem departementet og styrelserne. Arbej
det under denne del af projektet har væ
ret fordelt på en styringsgruppe, beståen
de af departementets ledelse og cheferne
for de større styrelser, og tre projekt
grupper. Styringsgruppen er nu nedlagt
og dens funktioner overtaget af en kon
cernledelsesgruppe. Arbejdet i projekt
grupperne om koncernledelse og om af
grænsningen er afsluttet, og arbejdet om
økonomistyringen forventes afsluttet i
begyndelsen af 1989.

Finansministeriet har været repræsen
teret i styringsgruppen og i projektgrup
perne.

Det er som et resultat afførste del af or
ganisationsudviklingsprojektet besluttet,
at der fra 1. januar 1989 oprettes en kon
cernledelse sammensat af repræsentanter
for

- Forsvarsministeriet,
- Forsvarskommandoen,
- Hjemmeværnskommandoen,
- Farvandsvæsenet,
- Forsvarets Bygningstjeneste,
- Forsvarets Efterretningstjeneste,
- Forsvarets Oplysnings- og Velfærds-

tjeneste og
- Statens Konfektion.

Det bliver koncernledelsens hovedopga
ve at medvirke til en tværgående styrkel
se af ressourceudnyttelsen og virke for en
hensigtsmæssig balance mellem behovet
for fælles holdninger samt de enkelte
myndigheders behov for korpsånd/virk
somhedskultur.

Koncernledelsen overtager også sty
ringsgruppens opgaver i forbindelse med
organisationsudviklingsprojektet.

Til støtte for koncernledelsen etableres
delkoncernledelsesgrupper - foreløbig
inden for områderne økonomi, materiel
og byggevirksomhed, personel og uddan
nelse samt edb.

Anden del af projektet, som omfatter
organisationsudvikling for departernen-
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tet, er igangsat. Forslag til en ny struktur
for departementet vil blive udarbejdet af
en projektgruppe bestående af departe
mentets ledelse og repræsentanter for
personalet. Strukturarbejdet vil bl.a. tage
udgangspunkt i anbefalingerne fra pro
jektgrupperne under projektets første
del. Udredningsfasen forventes afsluttet i
første halvdel af 1989.

2.7. Administrativ edb-anvendelse
I Årlig Redegørelse 1987blev der givet en
orientering om edb-anvendelse i For
svarsministeriets departement. Det frem
gik heraf bl.a., at Forsvarsministeriets de
partement er i færd med at opbygge et in
tegreret, administrativt edb-system, som
på længere sigt skal kunne udveksle in
formationer med en række eksterne data
baser enten i form af on-line forbindelser
eller f.eks. ved brug af tapekassetter.

Udviklingen af departementets infor
mationssystem er fortsat i 1988. Der er
nu indrettet ca. 50 edb-arbejdspladser,
som er fordelt på alle departementets
kontorer. Edb-arbejdspladserne er koblet
op mod to afdelingsdatamater, hvorpå
der er indlagt programmel til brug ved
journalisering og tekstbehandling. I be
gyndelsen af 1989 forventes systemet
yderligere udbygget med ca. 70 edb-ar
bejdspladser til brug for departementets
sagsbehandlere og chefer.

2.8. FØRST
FØRST er Forsvarsministeriets Økono
mi- og Regnskabssystem. Implementerin
gen af systemet er fortsat i 1988. FØRST
indgår i et samlet økonomistyringskon
cept, der består af tre hovedelementer:

- En organisatorisk økonomi- og regn
skabsfunktion, hvor vægten er lagt på
delegering af kompetence og opgaver
u.den at tilsidesætte den centrale sty
nng,

- en integreret registreringsramme, dvs.
kontoplaner og dertil hørende num
mersystemer og konteringsregler, der
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er konstrueret på en sådan måde, at
registreringer kan anvendes til såvel
eksterne som interne budget- og regn
skabsopgaver,

- en sammenhængende teknisk ramme,
der udgøres af maskinel, kommunika
tionsfaciliteter og programmel.

Målstyring og decentralisering forudsæt
ter etablering af en integreret registre
ringsramme. FØRST registreringsramme
muliggør den datastruktur, der er nød
vendig for blandt andet at tilgodese regi
streringer, der identificerer, hvem (an
svar) der udfører hvad (aktivitet) og hvor
for (formål) samt hvor (sted).

I tiden efter FØRST ibrugtagning i
1987er der indhøstet en række erfaringer
af betydning for videreudviklingen af
FØRST registreringsramme. Dette har i
1988 blandt andet resulteret i, at der er
tilstræbt en stadig nærmere sammenhæng
mellem produktionsmål og de formål,
der indgår i FØRST registreringsramme.
Det videre arbejde med fastlæggelse af
styringsrelevante formål er af åfgørende
betydning for den fremtidige økonomi
styring inden for Forsvarsministeriets
område.

FØRST består systemmæssigt af en
central del og en decentral del, hvor sidst
nævnte udgøres af lokal FØRST og lokal
FØRST ressourcestyring.

Central FØRST har fra 1987 produce
ret Forsvarsministeriets bidrag til stats
regnskabet samt andre finansregnskaber.
Herudover er produceret omkostnings
data, i 1987 og 1988 af mere forsøgsmæs
sig karakter. I hele 1988 er der pågået
videreudviklingsarbejde på central
FØRST.

Lokal FØRST skal anvendes på det ud
førende niveau ved de regnskabspligtige
institutioner, som betjener hele Forsvars
ministeriets område. I 1987 blev lokal
FØRST forsøgsvis ibrugtaget ved tre
regnskabspligtige institutioner under
Forsvarskommandoen. På baggrund af de



Indførelsen afForsvarsministeriets Øleonomi- ogRegnskabssystem, derbegyndte i 1987, erført viderei 1988,
hvor dette billedeerhentetfra ministeriets8. kontor. Foto: Forsvaret.

indhøstede erfaringer og som led i en fa
seopdelt plan er lokal FØRST i 1988 ta
get i brug ved yderligere 12 regnskabs
pligtige institutioner.

Hovedparten af de budgetansvarlige
myndigheder på det lokale niveau under
Forsvarskommandoen er blevet forsynet
med mikrodatamater. Sideløbende her
med pågår udviklingsarbejde omkring da
t~materiale til brug .for det udførende
niveaus ressourcestynng.

Der forestår et betydeligt videreudvik
lingsarbejde, ligesom uddannelse af per
sonel ved de budgetansvarlige myndighe
der såvel som ved de regnskabspligtige in
stitutioner ventes intensiveret.

FØRST forventes endelig gennemført
for hele Forsvarsministeriets område i
1992.

2.9. Decentralisering
Forsvarskommandoen har i 1988 fortsat
det i 1987 påbegyndte arbejde med hen
blik på en yderligere decentralisering af
ansvar og kompetence fra Forsvarskom
mandoen til underlagte myndigheder.
Hovedsigtet er at styrke udnyttelsen af
forsvarets ressourcer. Det sker bl.a. ved i
større omfang end i dag at pålægge de lo
kale, udførende chefer et samlet ansvar
for opgaveløsning og forbrug af ressour
cer (helhedsansvar).

Decentraliseringen har i 1988 omfattet
hæren og forsvarets skoler. Året har væ
ret betragtet som et prøveår, hvor ind
hentning af erfaringer på alle niveauer
har været et cent ralt element.

Arbejdet med decentralisering har væ
ret koncentreret om at skabe det bedst
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mulige grundlag for decentraliseringen
ved underlagte myndigheder. Det har
bl.a. omfattet følgende områder:

- Udarbejdelse af mål for myndigheders
produktion (produktionsmål).
Strukturmæssige justeringer med
henblik på at kunne iværksætte sam
menhængende ansvarsområder og der
med helhedsansvar.

- Ressourcestyring, herunder økono
misk budgettering ved Forsvarskom
mandoens underlagte myndigheder
samt anvendelse af værktøjer, f.eks.
FØRST.

- Justeringer i samarbejdsstrukturen,
herunder oprettelse af fællessamar
bejdsudvalg.

Videreførelse afdecentraliseringen indbe
fatter en trinvis forbedring af myndighe
dernes grundlag, bl.a. inden for de oven
for nævnte områder. Indhøstede erfarin
ger fra 1988 vil herunder indgå.

Den overordnede takt i decentraliserin
gen er, at søværnet, flyvevåbnet samt re
sterende værnsfælles myndigheder ind
drages i decentraliseringen pr. 1. januar
1989, hvorefter hele Forsvarskommando
ens ansvarsområde vil være inddraget.

2.10. Andre større
moderniseringsprojekter
Forsvarsministeriet med styrelser delta
ger på linje med de øvrige ministerier i
moderniseringen af den offentlige sektor.
Indsatsen for perioden 1989-90 er rettet
mod i alt 16 administrative nøgleområder
af særlig betydning for ministerområdets
fremtidige udvikling.

Forsvarsministeriets moderniserings
projekter har en god spredning over hen
holdsvis departementet og de største sty
relser, jf. nedenstående liste over igang
værende projekter:

- Gennemgang af forsvarets målsætning
0& s~mmensætning i en forsvarskom
mission.
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- Organisationsudvikling af departe
mentet med henblik på en styrkelse af
ministerbetjeningen m.m.

- Forbedring af forsvarets cafeteriavirk
somhed.

- Decentralisering af kompetence fra
Forsvarskommandoen til kommando
myndigheder og lokale myndigheder.

- Tilpasning af hærens fredstidsvirk
somhed.

- Tilpasning af søværnets støttestruktur
til de operative enheders behov.

- Modernisering af hjemmeværnets
overordnede organisation.

- Tilpasning af hjemmeværnsregioner
nes overordnede organisation.

- Udarbejdelse af en edb-plan for hjem
meværnet.

- Omstrukturering af Forsvarets Byg
ningstjeneste,

- Gennemførelse af en edb-analyse i
Forsvarets Bygningstjeneste.

- Organisationsudvikling og struktur
ændring i Farvandsvæsenet.

- Gennemførelse afny personelstruktur
i forsvaret.

- Intensivering af rekruttering og fast
holdelse af officerer.

- Intensivering af rekruttering og fast
holdelse af stampersonel.

- Tilpasning af hjemmeværnets uddan
nelse med henblik på at mænd og
kvinder når samme funktionsniveau.

Tidsperspektivet for mange af projekter
ne rækker ud over 1989. Enkelte projek
ter planlægges imidlertid afsluttet i løbet
af det kommende år.

Det er i øvrigt også blevet pålagt for
svarskommissionen at undersøge mulig
hederne for fortsatte rationaliseringer og
omprioriteringer inden for forsvaret med
det sigte at forøge de egentlige kampstyr
ker.

2.11. Rationaliseringsforslag
Ansatte i forsvaret fremsætter årligt et
stort antal rationaliseringsforslag, omfat-
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Administratorvirksombedenpåforsvarsområdet ved SøndreStrømfjord overflyttes til Forsvarsministeriet,
jf. kongeligresolution af29. august 1988. Foto: J. B. Soensson.

tende forhold af teknisk, økonomisk og
administrativ art.

I 1987 har Forsvarskommandoen såle
des behandlet 169 forslag, hvoraf 122 er
præmieret.

Den største præmie, der er udbetalt i
1987 er på 18.000 kr., og den samlede
præmiesum udgør 359.300 kr.

2.12. Grønland
2.12.1. Overtagelse af opgaver fra
Grønlandsdepartementet
Ved kongelig resolution af 29. august
1988 blev det bl.a. bestemt, at sager ved
rørende

administratorvirksomheden på for
svarsområdet ved Søndre Strømfjord,

- speditørvirksomheden på forsvarsom
rådet ved Thule,

- flyvepladsen Kulusuk og
- flyvepladsen Constable Pynt

overføres fra Statsministeriets Grøn
landsdepartement til Forsvarsministeriet
fra den 1. januar 1989.

Administratorvirksomheden i Søndre
Strømfjord omfatter bl.a. drift af luft
havnsbygning, hotel, restaurant, cafeteria
og butiksdrift samt diverse opgaver i for
hold til andre myndigheder i Iufthavnen.
Personelmæssigt overførtes ca. 100 perso
ner i Søndre Strø mfjord til Forsvarsmini
steriet.

Speditørvirksomheden i Thule omfat
ter bl.a. drift af poststation. gæstehjem,
transport og administration, herunder
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køb og salg af handelsvarer m.v.. Perso
nelmæssigt overførtes 5 personer i Thule
til Forsvarsministeriet.

Opgaverne på flyvepladsen Kulusuk,
der drives for det amerikanske luftvåben,
omfatter bl.a. flyvekontrol og kommuni
kation m.v. med flytrafikken. Opgaverne
på flyvepladsen varetages af 15 personer,
der overførtes til Forsvarsministeriet.

På flyvepladsen Constable Pynt vareta
ges statens opgaver vedrørende flykom
munikation og betjening af civile passage
rer af Grønlandsfly AIS. Der overføres
således ikke personel herfra til Forsvars
ministeriet.

Udover personel i Grønland overførtes
12 personer fra Statsministeriets Grøn
landsdepartement til Forsvarsministeriet.

2.12.2. Alternativ flyveplads i det
nordatlantiske område
På NATOs infrastrukturprogram for

1987 er optaget et beløb til undersøgelse
af, om der kan findes en passende place
ring af en alternativ flyveplads for Kefla
vik i Island. Optagelsen er sket efter an
modning fra den øverstkommanderende
for de allierede styrker i Atlanterhavet
(SACLANT). Med henblik på en eventu
el placering af en sådan flyveplads i Grøn
land har SACLANT rettet henvendelse
til Danmark for at opnå tilladelse til at
gennemføre forundersøgelse af mulige lo
kaliteter i Østgrønland.

Efter forhandlinger mellem Udenrigs
ministeriet og de grønlandske myndighe
der er meddelt tilladelse til, at en forun
dersøgelse kan iværksættes, idet der ned
sættes en forundersøgelsesgruppe med
dansk ledelse og med deltagelse af såvel
danske og grønlandske myndigheder som
repræsentanter fra SACLANT.

NATOs forundersøgelser omfatter he
le det nordatlantiske område, men fra

På Thule Basen overtager Forsvarsministeriet speditørvirksomheden fra Statsministeriets Grønlandsde
partement. Foto: J. B. Svensson.



dansk/grønlandsk side er alene peget på
Mestersvig flyveplads.

Forundersøgelsen forventes gennem
ført i første halvdel af 1989, hvorefter re
sultaterne vil danne grundlag for en poli
tisk stillingtagen til projektet.

På NATOs infrastrukturprogram er
alene optaget beløb til en forundersøgelse
og ikke til etablering af en alternativ fly
veplads.

2.13. Forsvarsministerens
Rådgivnings- og Analysegruppe
Forsvarsministerens Rådgivnings- og
Analysegruppe blev nedsat som led i for-

svarsaftalen fra 1984og er opretholdt og
så efter aftalens udløb.

Gruppen har i 1988 afgivet en rapport
vedrørende luftforsvaret af Danmark og
herudover fortsat sit arbejde med bl.a. at
følge og analysere den teknologiske ud
vikling.

Gruppen har endvidere i december må
ned 1988 afgivet et notat om den forven
tede våbenteknologiske udvikling og den
nes betydning for forsvarets hovedbe
standdele til Forsvarskommissionen.
Dette notat vil sammen med bl.a. de tidli
gere udarbejdede rapporter (se Arlig Re
degørelse 1987, pkt. 4.7.) indgå som bag
grundsmateriale for kommissionens
overvejelser.
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3. Forsvarets personel

3.1. Personel- og uddannelsesstruktur
Det fortsatte arbejde med at gennemføre
nyordningen af forsvarets personelfor
hold finder sted i overensstemmelse med
en handlingsplan udarbejdet af den sty
ringsgruppe, der har til opgave at følge
ordningens gennemførelse.

En stor del af forsvarets stampersonel
og officerer er gennem særlige overgangs
ordninger eller gennem videreuddannelse
overført til den nye struktur og dermed
omfattet af de herfor gældende løn- og
anvancementsvilkår.

For personel, der ikke er henført til
den nye struktur, foretages løbende ad
ministrative tilpasninger vedrørende bl.a.
anvendelse, udnævnelse, løn og tillæg
m.v. med henblik på en tilnærmelse til de
vilkår, der følger af nyordningen.

Den planlagte konvertering af stillinger
fra militær til civil besættelse og fra be
sættelse med officerer til besættelse med
stampersonel finder sted i takt med na
turlig afgang og forventes tilendebragt
omkring 1990-91.

Den skitserede nye uddannelsesstruk
tur for stampersonel og officerer, bestå
ende af en grunduddannelse og to vide
reuddannelsestrin, er iværksat. Da uddan
nelserne til stadighed skal opfylde forsva
rets behov og tillige afstemmes efter den
øvrige samfundsudvikling, vil de løbende
blive justeret.

Optagelse på grund- og videreuddannel
se - der normalt er en forudsætning for
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avancement til et højere funktionsniveau
- finder sted alene efter ansøgning.

Et forslag til udvidet brug af ansøgning
ved besættelse af enkeltstiilinger er under
forberedelse.

3.2. Overenskomstforhandlinger/
aftaleforhold
Efter Finansministeriets bemyndigelse
indgår Forsvarsministeriet aftaler om løn
og ansættelsesvilkår for ca. 40.000 ansatte
under Forsvarsministeriets område. Per
sonellet er organiseret i ca. 50 forskellige
faglige organisationer.

Finansministeriet indgik pr. 1. april
1987 overenskomst- og aftalefornyelser
med tjenestemændenes centralorganisati
oner, og disse resultater er overført til
forsvarets område for tjenestemændene
m.fl.

Med Centralforeningen for Stamperso
nel (CS), Hærens Konstabel- og Korpo
ralforening (HKKF), de kontraktansatte
officerer og Reserveofficersforeningen i
Danmark (ROID) har Forsvarsministeri
et indgået selvstændige overenskomster,
der efterfølgende er godkendt i Finansrni
nisteriet.
Af de vigtigste resultater kan nævnes:

- Forbedrede tillægsordninger til kon
traktansatte officerer med piletuddan
nelse,

- forbedrede tillægsordninger til flyvele
dere og
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- særlige tillæg til edb-personel og per
sonel med særlig håndværksmæs
sig/teknisk uddannelse.

Herudover er der gennemført en ensar
tet tillægsstruktur, principielt for alt mili
tært personel (bortset fra chefniveauet),
omfattende militærtillæg, døgntillæg og
søtillæg m.v.

Endelig er der som helhed for statens
område afsat 0,1 pct. af lønsummen i
hvert af årene 1987 og 1988 til fleksible
lønfasrsærtelser, der indebærer, at det i
stort omfang har været muligt at fremme
en individuel aflønning.

Puljerne til fleksibel lønfastsættelse er
opdelt i tre delpuljer:

- Ydelse af rekrutterings- og fastholdel-
sestillæg,

- honorering af særlig indsats og
- individuelle omklassificeringer!tillæg.

De nævnte puljer til fleksibellønfastsæt
telse er decentrale, således at Forsvarsmi
nisteriet indledningsvis har forestået for
handlingerne om puljernes anvendelse og
fordeling inden for Forsvarsministeriets
område, og efterfølgende delegeret for
handlingerne til myndigheder/institutio
ner.

Generelt kan det siges, at antallet af
overenskomster indenfor det offentlige
område er stigende. Samtidig hermed de- .
centraliseres lønfastsættelsen med hen
blik på, at denne bliver et aktivt element
i den lokale personalepolitik. Dette vil
yderligere medføre, at det antal overens
komster!aftaler, som Forsvarsministeriet
skal indgå, vil øges.

3.3. Pilotsituationen
På grund af den store afgangaf piloter fra
flyvevåbnet til civil luftfart har det også
i 1988 været vanskeligt at opretholde be
redskabet, specielt i kampeskadrillerne.

Forøgelse af antallet af flyveelever fra
10 til 20 om året har endnu ikke givet sig
udslag i en forbedring af beredskabet.
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Da det også er de mere erfarne piloter,
der forlader flyvevåbnet, har dette med
ført problemer med at have et tilstrække
ligt antal instruktører til rådighed til at
omskole flyveeleverne til danske forhold ,
når de kommer hjem fra USA.

Som følge heraf er der indgået aftale
med det amerikanske flyvevåben om, at
man derfra stiller instruktørassistance til
rådighed de næste 2-3 år.

Der er på det seneste konstateret stigen
de kommerciel interesse for piloter, hvil
ket kan give anledning til generel bekym
ring for udviklingen i pilotsituationen i
den kommende tid.

Hvor det hidtil fortrinsvis har været
kampeskadrillerne, der er blevet ramt af
pilotafgange til civil luftfart, må det nu
forudses, at også rednings- og transport
eskadrillerne kan miste piloter.

3.3.1. Den civile
erhvervspilotuddanne1se
Det første hold elever har gennemgået
den elementære flyveuddannelse, der
foregik på flyveskolen på Flyvestation
Avnø.

Af de 10 elever, der påbegyndte uddan
nelse, har 6 bestået, og disse 6 er igang
med andet trin af uddannelsen, der fore
går på en civil flyveskole ved Roskilde.

Da det var første gang, man iværksatte
en uddannelse af denne art her i landet,
besluttedes det at tage et begrænset antal
elever ind på dette første hold.

Næste hold har - også som et forsøgs
hold - påbegyndt den elementære del af
uddannelsen på flyveskolen på Avnø.

3.3.2. Aftale med flyselskaberne
For af afbøde virkningen af de store pi
lotafgange indgik Forsvarsministeriet i
1987 aftale med nogle af de store konces
sionerede flyselskaber om bl.a. en rådig
hedspilotordning. Ordningen skal give
piloter fra flyvevåbnet, der har fået civil
ansættelse, mulighed for at vedligeholde
status på forsvarets fly. Indtil nu har 3 pi
loter, der er ansat i SAS,indgået kontrakt



Flyueskolen påAvnø, hvor et holdpiloteleverhargennemgået den elementæreflyueuddannelse, ooerflyues
herafnogleDraken ogF·16fly. Foto: Flyuevåbnet.

med flyvevåbnet om at opretholde status
på F-16 fly.

3.4. Analyse af de værnepligtiges og
stampersoneIlets anvendelse
I aftalen om forsvarets ordning for
1985-87 indgik, at der skulle nedsættes en
arbejdsgruppe til analyse af de værneplig
tiges anvendelse-i forsvaret.

Arbejdsgruppen - kaldet AGV - skulle
analysere den fremtidige anvendelse af alt
værnepligtigt personel - menige og befa
lingsmænd - i forsvaret, herunder mulig
heder for, at værnepligtige har varierende
tjenestetid afhængig af den funktion, de
skal uddannes til - også inden for samme
enhed.

AGV skulle endvidere vurdere de prin
cipielle muligheder for såvel kornidskon
trakter som langtidsansættelse af stam
personel, herunder eventuelt ændrede an
sættelsesvilkår.

I marts 1987 afgav AGV rapport vedrø
rende den fremtidige anvendelse af vær
nepligtige i hæren. Denne rapport blev i
november 1987 fremlagt til politisk be
slutning blandt forligspartierne.

I december 1987 afgav AGV tilsvarende
rapporter for søværnet og flyvevåbnet og
afsluttede dermed sit arbejde.

Disse to rapporters mange forslag har
det samlede sigte at justere bemandingen
af de to værns fredsstyrke, således at
fredstidsopgaverne kan løses og krigsstyr-
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ken tilvejebringes og opretholdes med en
tilfredsstillende kvalitet og aldersmæssig
sammensætning.

Rapporterne blev i slutningen af de
cember 1987behandlet i Styringsgruppen
vedrørende nyordning af forsvarets per
sonelforhold, hvorfra de med enkelte be
mærkninger blev fremsendt til Forsvars
ministeriet i begyndelsen af januar 1988.

De tre rapporters forslåg om differenti
erede tjenestetider m.v, indgår nu i for
handlingerne om et forsvarsforlig for
1989-91.

3.5. Arbejdsgruppen vedrørende
aflønning af værnepligtige
Regeringen foreslog i "Oktoberredegø
relsen" bl.a., at der gennemføres en re
form af aflønningen af værnepligtige, og
tilkendegav i forbindelse hermed, at man
agter at nedsætte en arbejdsgruppe til at
fremsætte forslag på dette område.

Arbejdsgruppen, der benævnes Ar
bejdsgruppen vedrørende aflønning af
værnepligtige (AGAV), blev nedsat i
november 1988.

Arbejdsgruppen skal udarbejde alterna
tive modeller til en værnepligtsreform
for forsvarets og civilforsvarets værne
pligtige. De lønmodeller der opstilles,
skal indeholde relevante konsekvensbe
regninger i forholdet mellem lønnens
størrelse og skattemæssige forhold samt
mulige sociale udgifter.

Arbejdsgruppen forventes at afgive sin
rapport i februar 1989.

3.6. Ligestilling i forsvaret
Forsvarsministeriet indførte principielt
fuld ligestilling mellem mænd og kvinder
i forsvaret den 1. juni 1988 og ophævede
dermed den hidtil gældende dispensation
fra ligebehandlingsloven.

Beslutningen blev taget efter en vurde
ring af erfaringer fra hæren, søværnet og
flyvevåbnet, hvor kvinder som en for
søgsordning har kunnet uddannes og an
tages til udpegede kampenheder.

Forsøgene omfattede ikke funktioner
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som piloter og øvrige besætningsmed
lemmer i forsvarets forskellige flytyper.
Efter en særskilt vurdering er det beslut
tet, at den principielle ligestilling også
omfatter disse funktioner. Det vil dog
først blive endeligt besluttet, om kvinder
kan uddanne sig som F-16 piloter, når en
række igangværende og planlagte flyve
medicinske undersøgelser er afsluttet.

Forsvarsministeriet har indledt under
søgelse af mulighederne for at anvende
kvindeligt militært personel i FNs freds
bevarende styrker.

Af "hensyn til ensartede mobiliserings
og mønstringsforhold for mænd og kvin
der må kvindeligt militært personel for
pligte sig til efter hjemsendelse at deltage
i mønstrings- og efteruddannelser samt til
at forrette tjeneste i det militære forsvar
ved forøgelse af forsvarets styrker i tilfæl
de af krig eller under andre ekstraordinæ
re forhold.

I forbindelse med den fulde ligestilling
vil der ved fremtidig anskaffelse og ud
vikling af materiel m.v. i muligt omfang,
og uden at det nuværende effektivitets
niveau sænkes, blive taget hensyn til den
øgede anvendelse af kvinder i militære
funktioner.

Forsvarsministeriet har over for under
lagte myndigheder henstillet, at man bør
være opmærksom på yderligere mulighe
der og tilpasninger, der kan fremme reel
ligestilling inden for forsvaret. Endvidere
er forsvarets personel opfordret til at
fremsætte forslag i overensstemmelse
hermed, såfremt der måtte være behov
for at ændre eller fravige gældende admi
nistrative bestemmelser.

I hjemmeværnet er der fortsat meddelt
dispensation fra ligebehandlingslovens §
11, stk.2, idet der praktiseres positiv sær
behandling af kvindelige ansøgere til offi
cersstillinger i kvindekorpsene. Behovet
for denne dispensation forventes at bort
falde i forbindelse med organisationsænd
ringer i hjemmeværnet.



4. Forsvarets materiel

4.1. Forsvarets materielsituation
Der blev i sidste forligsperiode iværksat
en lang række højt prioriterede materiel
anskaffelser, som vil blive videreført i de
kommende år. Materiellet vil successivt
tilgå forsvarets enheder til erstatning for
ældre og udslidt materiel. Blandt de stør
re projekter er panserværnshelikoptere,
pansrede mandskabsvogne med maskin
kanoner samt modifikation af hærens ar
tilleri. Endvidere første serie af 7 enheder
af STANDARD FLEX 300 skibe, 3 ubå
de af KOBBEN-klassen til søværnet samt
12 F-16 fly til flyvevåbnet.

Andre projekter, der er bevilget og un
der gennemførelse, omfatter levering af
bl.a. søminer, signalmaterie1, hjulkøretøj
er, våben og ammunition samt udførelse
af visse modifikationsarbejder. Også disse
bliver afsluttet i de kommende år.

Inspektionsskibene af HVIDBJ0R
NEN-klassen afløses af nye, helikopter
bærende inspektionsskibe, der vil udgøre
en væsentlig forbedring af fiskeriinspekti
onen ved Færøerne og Grønland. Skibe
ne er nærmere beskrevet i pkt. 4.2.3.

De iværksatte større anskaffelser og
moderniseringer betyder en forbedring af
forsvarets materiel. Det er ikke kun en
hedernes kampkraft, der forbedres, men
forbedringen betyder samtidig, at de sti
gende driftsudgifter ved fortsat at holde
gammelt materiel i drift modvirkes.

På ammunitionsområdet har de iværk
satte ammunitionsprojekter medvirket
til, at der er sket en begyndende opbyg-

ning af forsvarets ammunitionsbehold
ninger. En opbygning der planlægges
fulgt op i de kommende år med yderlige
re ammunitionsanskaffelser.

4.2. Forsvarets materielanskaffeIser
De samlede bevillinger til iværksættelse
af nye materielanskaffelser i 1988 var 928
mio.kr., der fordelte sig på to"materiel
pakker", der blev tiltrådt af Finansudval
get i henholdsvis juni og oktober 1988.

Den første bevilling var på 363 mio.kr.
og omfattede panserværn til hjemmevær
net, et minerydningsmodul til STAN
DARD FLEX 300 skibene, MAVERICK
luft-til-overflade missiler til flyvevåbnet
samt et projekt om modifikation af sø
værnets inspektionshelikoptere.

Panserværnsprojektet er en indledende
anskaffelse af modifikationsudstyr til
hjemmeværnets 84 mm dysekanoner af
typen Carl Gustav med tilhørende am
munition og uddannelsesmateriel. Ved
modifikationen vil kanonens rækkevidde
blive forbedret, og den vil kunne anven
de moderne ammunition med større gen
nemtrængningsevne.

Projektet om anskaffelse af et mineryd
ningsmodul til STANDARD FLEX 300
skibene omfatter anskaffelse af en forpro
duktionsudgave. Projektet er planlagt
fulgt op i 1991 med anskaffelse af yderli
gere moduler. Minerydningsmodulet vil
bestå af en STANDARD FLEX stan
dardcontainer, hvori der indgår det mate
riel, der skal anvendes til løsning af mine-
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rydningsopgaven. Modulets opbygning
er et resultat af en forsøgsrække, som er
gennemført af Danmark med deltagelse
af minerydningsenheder fra flere NATO
lande samt Sverige.

MAVERICK-projektet omfatter an
skaffelse af luft-til-overflade missiler til
flyvevåbnets kampfly samt anskaffelse af
tilbehør, træningsudstyr, reservedele
m.m. MAVERICK missilet er et moder
ne missil, der anvendes mod mål på havet
eller landjorden.

Modifikationsprojektet for søværnets
inspektionshelikoptere er en fortsættelse
af et projekt, der blev iværksat i septem
ber 1985, og som bl.a. omfattede en om
bygning af søværnets LYNX helikoptere
samt anskaffelse af taktisk måIudpeg
ningsudstyr og elektronisk identifikati-

onsudstyr. Ved det sidste projekt vil der
blive etableret transmissionssikkerhed på
kommunikationsforbindelsen mellem
helikopterne og de jord- eller skibsbasere
de installationer på samme måde som ved
transmission af oplysninger mellem skibe
og landstationer.

Bevillingen i oktober 1988 var på 565
mio.kr. og omfattede anskaffelse af sig
nalmateriel til hæren samt anskaffelse af
155 mm ammunition.

Projektet om anskaffelse af signalmate
riel til hæren omfatter anskaffelse af et
områdesignalsystem til Jyske Division
samt en indledende erstatningsanskaffelse
af signalmateriel til østre Landsdelskom
mando.

Områdesignalsystemet er nærmere be
skrevet i pkt. 4.2.4.

Søværnets LYNX helikoptere er med i et modifikationsprojekt, deromfatterbl.a. etablering af transrnissi
onssikkerhed på kommunikationsforbindelsen mellem helikopteren og installationer på skib eller land.
Foto: Søværnet



Anskaffelsen til østre Landsdelskom
mando omfatter bl.a. radiokædesratio
ner, central- og omstillingsudstyr, kryp
toudstyr og generatorer. Materiellet vil
blive identisk med det materiel, der ind
går i områdesignalsystemet til Jyske Divi
sion for senere at kunne etablere et egent
ligt områdesignalsystem ved østre
Landsdelskommando gennem en supple
rende anskaffelse.

Ammunitionsanskaffelsen omfatter
155 mm ammunition af typen "Irnprov
ed Conventional Munition" samt almin
delige 155 mm brisantgranater med tilhø
rende brandrør, fængrør og drivladnin
ger. Ammunitionsanskaffelserne er et led
i den fortsatte, gradvise opbygning af for
svarets ammunitionsbeholdninger og
planlægges fulgt op i de kommende år
med yderligere anskaffelser.

4.2.1. STANDARD FLEX 300
Anskaffelsen af første serie på 7 skibe

blev iværksat i 1985 og prototypen,
FL YVEFISKEN, er nu under afprøv
ning. Næste skib vil blive leveret fra
værftet i Ålborg i 1989, og de resterende
leveres herefter med 2 om året.

Det er planen at indgå kontrakt på an
den serie på i alt 4 skibe i 1990, medens
det ikke er nødvendigt på nuværende
tidspunkt at træffe beslutning om anskaf
felse af tredje serie på 5 skibe.

Anden serie omfatter 4 enheder, udru
stede som kampenheder .med sø- og luft
målssystemer. Det samlede STAN
DARD FLEX program på 16 skibe skal
erstatte i alt 22 bevogtningsfartøjer, mi
nestrygere og torpedobåde, som er tek
nisk forældede og nedslidte efter i gen
nemsnit 25 års tjeneste i søværnet..

Folketingets Finansudvalg gav i juni
1988 tilslutning til udvikling og anskaffel
se af et minerydningsmodul til STAN
DARD FLEX 300 projektet.

4.2.2. KOBBEN-klassen
undervandsbåde

I januar 1986 godkendtes en dansk/

norsk principaftale om køb og moderni
sering af 3 norske undervandsbåde af
KOBBEN-klassen.

Projektet omfatter levetidsforlængelse
samt modernisering og udføres på norsk
værft med kompensationsaftaler til Dan
mark. Første danske enhed, TUMLE
REN, blev doksat i november 1987 og
overgik samtidig til søværnet.

Levetidsforlængelse/modifikation af
TUMLEREN er planlagt afsluttet primo
1989, hvorefter enheden forventes at ind
gå i operativ tjeneste ultimo 1989. De ef
terfølgende 2 enheder, SÆLEN og
SPRINGEREN, forventes at tilgå i hen
holdsvis 1990 og 1991.

TUMLEREN-klassen afløser DELFI
NEN-klassen, hvoraf de 2 sidste enheder,
SPÆKHUGGEREN og SPRINGE
REN, planlægges udfaset i 1989 og 1990.

4.2.3. Bygning af inspektionsskibe
Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 2.
december 1987 bygningen af 4 nye in
spektionsskibe til søværnet til brug ved
Grønland og Færøerne til et samlet beløb
på ca. 1.440 mio.kr. (prisniveau januar
1987).

Skibene, der skal afløse de 4 skibe af
HVIDBJØRNEN-klassen, får følgende
hoveddimensioner:

- Længde ca. 100 meter
- bredde ca. 14 meter
- dybgang ca. 6 meter
- fart ca. 20 knob
- økonomisk fart ca. 16 knob.

Besætningen forventes at blive på ca. 60
mand. Byggeprojektet er opdelt i 2 ad
skilte faser:

- Bygning af skibsskrog og installering
af maskineri m.v. (værftsdelen).

- Installering af våben, navigations- og
inspektionsudstyr, herunder kommu
nikationsudstyr og kommandosy
stem.
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Ordren på værftsdelen der svarer til ca.
2/3 af udgiften til hele byggeprojektet,
blev placeret ved Svendborg Værft A/S,
der begyndte bygningen af første skib i
august 1988.

Valg af underleverandører for alle
værftsleverancer på nær hovedmaskineri,
aksel- og propelleranlæg, maskirikontrol
system og hangarporte er byggeværftets
ansvar.

Kontrahering af større komponenter
godkendes af Søværnets Materielkom
mando.

Skibene udrustes med 76 mm kanon
(OTO MELARA) og dybdebomber samt
højteknologiske varslings-, kommando
og kommunikationssystemer. Standardi
sering med søværnets øvrige enheder til
stræbes for herved at tilgodese personel
omskiftninger, uddannelse og vedligehol
delse.

Dansk produktion og beskæftigelse
søges gennem hele projektet fremmet
mest muligt.

Første skib er planlagt leveret primo
1990 for at indgå i operativ tjeneste ulti
mo 1990. De efterfølgende 3 skibe for
ventes leveret med ca. 1 års interval.

Inspektionsskibene af HVIDBJ0R
NEN-klassen udgår i takt med indfasnin
gen af de nye skibe.

4.2.4. Områdesignalsystem til hæren
Folketingets Finansudvalg har i oktober
1988 givet sin tilslutning til anskaffelse af
et mobilt automatisk, digitalt områdesig
nalsystem til brug ved Jyske Division. Sy
stemet giver divisionen mulighed for at
gennemføre en moderne, digital kommu
nikation med telefoner, fjernskrivere,
faksimileudstyr og dataudstyr.

Systemet er meget lig teleadministratio
nernes transmissionsnet, opbygget i et
fjernnet og et lokalnet. Fjernnettet dæk
ker hele divisionens operationsområde
og danner forbindelse til foresat myndig
hed og naboenhedens kommunikations
net samt til det permanente telefonnet.
Lokalnettet består af divisionens og dens
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enheders egne centraler. Alle de facilite
ter, der i dag eksisterer på de moderne te
lefoncentraler, der opstilles rundt om i
danske virksomheder, vil være til rådig
hed.

4.3. Planlagte materielanskaffelser
Regeringens redegørelse om forsvarets
ordning i årene 1989, 1990 og 1991 inde
holder forslag til større anskaffelser og
modifikationsprogrammer til et samlet
beløb af ca. 6 mia. kr.

For hærens vedkommende vil kamp
vognene blive moderniseret samtidig
med, at der vil blive anskaffet yderligere
LEOPARD kampvogne og udfaset et til
svarende antal af de ældste og mest ned
slidte CENTURION kampvogne.
Kampvognsprojektet, der er nærmere be
skrevet i pkt. 4.3.1., er det største projekt
i perioden og beløber sig til ca. 3 mia. kr.
Der vil derudover blive iværksat to pro
jekter til hæren, der omfatter modernise
ring af artilleriets skydeledelse og anskaf
felse af natobservationsudstyr.

Søværnets største projekt i perioden vil
være anskaffelse af 2. serie af STAN
DARD FLEX 300 skibe samt tilhørende
moduler og sonarsystemer. Projektet vil
beløbe sig til ca. 1,5 mia. kr. Der vil der
udover blive iværksat en levetidsforlæn
gelse af ubådene af NARHVALEN-klas
sen samt anskaffelse af et let missilsystem
til nærluftforsvar til skibene af WILLE
MOES- og FALSTER-klassen og anskaf
felse af signal- og tele materiel.

Til flyvevåbnet er der planlagt 2 pro
jekter, der omfatter anskaffelse af moder
ne luft-til-luft missiler samt elektronisk
identifikationsudstyr til F-16 flyene.

Hjemmeværnet vil i perioden få 3 pro
jekter omfattende en begyndende anskaf
felse af nye hjemmeværnskuttere, ABC
dragter samt en fortsat modernisering af
84 mm dysekanoner af typen Carl Gu
stav.

Det skal endelig nævnes, at projektet
om anskaffelse af nærluftforsvar til hæ-



ren vil blive genoptaget i 1989. Projektet
omfatter anskaffelse af luftværnsmissiler,
kontrol- og varslingsudstyr samt øvrigt
materiel til opstilling af to luftværnsafde
linger. Projektet var oprindelig planlagt
iværksat i 1986, men anskaffelsen af luft
værnsmissiler blev udsat i december
1986, idet der ikke kunne opnås politisk
enighed om valg af missilsystem. De mu
lige systemer var det amerikanske missil
STINGER, det franske MISTRAL, det
svenske RBS-70 og det engelske STAR
STREAK.

4.3.1. Kampvognsprojekt 1989
Hærens kampvognsprojekt, der er plan
lagt iværksat i 1989, omfatter

- modifikation af de eksisterende LEO
PARD kampvogne,

- indkøb og modifikation af brugte
kampvogne fra Vesttyskland samt

- modifikation af en del af CENTURI
ON kampvognene. De dårligste af
CENTURION kampvognene vil
blive udfaset i takt med tilgangen af
brugte LEOPARD kampvogne.

De eksisterende LEOPARD kampvogne
blev anskaffet i perioden 1974-78 og ind
går i de tre jyske brigader. Kampvognens
skydetekniske installationer giver kun
begrænsede muligheder for kamp i mør
ke. Efter modifikationen vil kampvog
nen have et moderne ildledelsessystem
med fuld mørkekampskapacitet samt
kunne yde fuld ABC-beskyttelse for per
sonellet. Kanonen vil fonsat være den
kendte 105 mm kanon, men vognen vil
være forberedt til en eventuel senere ud
skiftning til en 120 mm kanon.

CENTURION kampvognene er mod
taget som våbenhjælp i perioden 1953
1957.

Kampvognen anvendes ved enheder i
Jylland og på Fyn samt på Sjælland og
øerne. En del af CENTURION kamp
vognene har de seneste år gennemgået en
tårnmodifikation, der bl.a. omfattede

montering af natsigte- og køreudstyr
samt laserafstandsmåler. Kampvognen er
derfor skydeteknisk stort set på højde
med en moderne kampvogn, medens mo
tor, transmission og hele undervognen er
fra 50'erne og volder stigende problemer.
Modifikationsprogrammet omfatter der
for, udover en fortsat tårnmodifikation
af nogle få vogne, en komplet under
vognsmodifikation.

Det samlede kampvognsprojekt, der
beløber sig til ca. 3 mia . kr., er et resultat
af et grundigt studie- og analysearbejde,
hvorunder behovet og mulighederne for
en modernisering af hærens kampvogns
styrke nøje har været undersøgt.

Den fremtidige fordeling af hærens
kampvogne på enheder øst og vest for
Storebælt vil blive baseret på et igangvæ
rende studie i Forsvarskommandoen
samt eventuelt på resultatet af Forsvars
kommissionens arbejde, som skal være
afsluttet senest med udgangen af 1989.

4.4. Forsvarets brændstofforsyning
Forsvarets brændstof indkøbes ved ud
bud gennem Statens Brændselsindkøb,
som organisatorisk indgår i D.5.B. De
indhentede tilbud vurderes af Forsvarets
Bygningstjeneste, som også varetager
driften af forsvarets brændstofforsynings
anlæg. Disse anlæg omfatter det såkaldte
jyske rørsystem og enkelte anlæg på Sjæl
land.

Det jyske rørsystem udgøres af et rør
ledningsanlæg, der strækker sig fra Nord
jylland til den dansk-tyske grænse med en
tværgående rørledning fra Vesterhavet til
Kattegat. Til ledningerne knytter sig
tankområder, pumpestationer og føde
ledninger samt fortøjnings- og udlos
ningssteder for tankskibe. På Sjælland er
der enkelte tankområder og et udlos
ningssted.

Det jyske rørsystem forbindes ved
grænsen med et tilsvarende system i
Nordtyskland og udgør sammen med
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dette North European Pipeline System,
kaldet NEPS.

Forbruget af det oplagrede brændstof
administreres primært af de tre materiel
kommandoer: Hærens, Søværnets og
Flyvevåbnets, og det er overladt til disse
tre institutioner at udgive detailbestem
melser om brændstofforvaltningen.

Der blev lavet en temaundersøgelse af
forsvarets forvaltning og forbrug af
brændstof i perioden 1981-85 af Rigsrevi
sionen . Beretning herom blev afgivet i ja
nuar 1988. Denne undersøgelse viste, at
der ikke kunne påpeges store, generelle
mangler ved administrationen af forsva
rets brændstoffer, men at der kunne ind
føres enkelte, konkrete forbedringer i al
le tre værns forvaltning.

Væsentlige forbedringer er gennemført
i løbet af 1988, og med iværksættelse af
forsvarets økonomi- og regnskabssystem
imødeses yderligere forbedringer af admi
nistrationen.

4.5. Forsvarets indkøbsvirksomhed
Forsvaret søger i så høj grad som over
hovedet muligt at fremme danske virk
somheders muligheder for at blive ind
draget i forbindelse med anskaffelse af
materiel. Det er således i forsvarets be
stemmelser for indkøb anført, at de an
skaffende myndigheder tidligst muligt
skal undersøge, om der findes egnede
danske producenter og give dem lejlighed
til at afgive tilbud. De anskaffende myn
digheder kan i den forbindelse rådføre sig
direkte med Industrirådet, idet både In
dustrirådet og Industriministeriet bliver
holdt løbende underrettet om større på
tænkte anskaffelser.

Forsvarets større materielanskaffelser
er optaget i Forsvarets materielanskaffel
sesplan, der dækker indeværende år samt
de efterfølgende seks år. For at industrien
tidligst muligt kan medinddrages i an
skaffelserne, bliver der fremstillet en in
dustriudgave af materielanskaffelsespla
nen, som bl.a. fordeles til Industrimini
steriet, Industrirådet og Formidlingsrå-
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det. Industriudgaven er grundlaget for et
årligt møde, hvor Forsvarskommandoen
orienterer om projekterne, og hvor mod
tagerne af den særlige industriudgave har
lejlighed til at stille uddybende spørgs
mål.

Forinden større materielanskaffelser
iværksættes, har disse været drøftet i For
svarets Materielnævn, der hører under
Forsvarsministeriet, og hvori der sidder
repræsentanter for bl.a. Industriministe
riet, Industrirådet og industrien samt fag
bevægelsen.

Alt udbudsmateriale sendes til oriente
ring for Industriministeriet og Industrirå
det med oplysning om, hvilke firmaer,
danske og udenlandske, materialet er
sendt til.

I forbindelse med anskaffelse af for
svarsmateriel til en værdi over 5 mio. kr.
vil der blive krævet kompensation af
udenlandske leverandører. De udenland
ske leverandører vil i udbudsmaterialet
blive opfordret til at rette direkte hen
vendelse til Industriministeriet, der fører
kompensationsforhandlinger med firma
erne sideløbende med forsvarets behand
ling af anskaffelsen. Resultatet af disse
forhandlinger indgår som en del af beslut
ningsgrundlaget for det endelige valg af
leverandører.

De praktiske foranstaltninger omkring
forsvarets indkøb af materiel gennemfø
res af de tre materielkommandoer og
Forsvarets Materielintendantur.

Der kan i øvrigt henvises til hæftet
"Hvordan sælger man til staten?", der er
udgivet af Direktoratet for Statens Ind
køb.

4.6. Internationalt materielsamarbejde
Danmark deltager sammen med de øvri
ge N ATO-lande (undtagen Island) i et
samarbejde vedrørende forsvarsmateriel.
Formålet hermed er at harmonisere ope
rative krav og tidsplaner for større an
skaffelser og vedligeholdelse af materi
eLVed at anskaffe det i fællesskab kan der
sikres store produktionsserier, hvorved



omkostningerne kan reduceres. Samar
bejdet foregår i to organer, Conference of
National Armaments Directors (CNAD)
og Den uafhængige europæiske program
gruppe for udvikling af forsvarsmateriel
(IEPG). I Årlig Redegørelse 1985 er der
gjort nærmere rede for disse.

I CNAD koncentreres arbejdet om
kring indførelse af en forbedret strategi
for alliancens forsvarsmaterielsamarbej
de, der blev vedtaget på NATO-landenes
forsvarsministermøde i december 1985,
samt videreførelse af de såkaldte Nunn
udviklings materielprojekter, opkaldt ef
ter den amerikanske senator Sam Nunn.

NATO-landene besluttede i december
1987 at indføre et nyt planlægningssy
stem for landenes konventionelle materi
elanskaffelser. Systemet, der kaldes NA
TO Conventional Armaments Planning
System (CAPS), afprøves foreløbig i en
toårig periode. Systemet skal ses i sam
menhæng med den eksisterende styrke
målsplanlægning.

IEPG afholdt i juni 1987 i Sevilla i Spa
nien sit 4. møde på forsvarsministerni
veau. Her besluttedes, at der skal udarbej-

des en handlingsplan til brug for en styr
kelse af de europæiske industrier på basis
af anbefalingerne i vismandsrapporten
vedrørende de europæiske forsvarsmate
rielindustrier: "Towards a Stronger Eu
rope". Planen blev godkendt på IEPG
forsvarsministermødet i november 1988.

Med henblik på den nationale danske
opfølgning af bl.a. rapportens anbefalin
ger etableredes i september 1987 et tvær
ministerielt samarbejde med deltagelse
fra Udenrigsministeriet, Finansministeri
et, Justitsministeriet, Industriministeriet,
Undervisnings- og Forskningsministeriet
samt Forsvarsministeriet.

Opfølgning af gruppens arbejde over
for danske erhvervsinteresser blev foreta
get i februar 1988 med en orientering af
danske interesseorganisationer.

I forbindelse med materielsamarbejdet i
NATO har Danmark i øvrigt forpligtet
sig til at gennemføre omkostningskon
trol ved de kontrakter, der indgås med
danske virksomheder. Hidtil har omkost
ningskontrollen især været rettet mod
kontrakter indgået inden for F-16 pro
grammet.
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5. Forsvarets aktiviteter

5.1. øvelser
Som et led i den normale øvelsescyklus
afvikledes i efteråret 1988 øvelsen BOLD
GROUSE på Sjælland. I denne øvelse,
der har til formål at øve danske styrkers
samarbejde med allierede enheder, deltog
United Kingdom Mobile Force (UKMF)
og enkelte tyske enheder samt danske

styrker med i alt ca. 19.700 mand. øvel
sen notificeredes i henhold til Stock
holmdokumentet, og i alt 32 observatø
rer fra 18 lande overværede efter indby
delse dele af øvelsen.

Ligeledes i efteråret 1988 afvikledes
NATO-flådeøvelsen TEAM WORK.
øvelsen fandt primært sted i Norskeha-

Fra "Bold Grouse" øvelsen på Sjælland kommer dette billede med landsætningafforstærkningsstyrker.
Foto: Forsvaret.



Dansk F-16 fly affyrer raketterunder !nterregionalAir Defence Exercise i 1988. Foto: Flyvevåbnet.

vet, hvor man udover en landgangsopera
tion i Nordnorge øvede en række forskel
lige maritime operationsformer med
henblik på imødegåelse af fjendtlige un
dervandsbåde, skibe, fly, missiler og mi
ner. Den danske deltagelse i øvelsen var
dog koncentreret omkring den del af
øvelsen, der afvikledes i Østersøen og
Nordsøen, hvor danske flådestyrker og
fly i samarbejde med tyske enheder ind
øvede generelle forsvarsplaner for områ
det.

Den i 1986 introducerede INTERRE
GIONAL Arn. DEFENCE EXERCISE
afvikledes igen i 1988 med henblik på at
udbygge procedurer og samarbejde om
kring luftforsvarsoperationer i Nordsø
området.

5.2. FN-tjeneste
Intensiveringen af FNs indsats gennem
den senere periode har ført til nye ud
fordringer for de troppebidragydende
lande i form af nye bidrag til FNs freds
bevarende virksomhed. Således har Dan
mark i 1988 stillet 4 observatører til rå
dighed for den nyoprettede FN-mission
UNGOMAP (United Nations Good Of
fices Mission in Afghanistan and Paki
stan) i Afghanistan/Pakistan samt 15 ob
servatører til det ligeledes nyoprettede
FN-observatørkorps UNIIMOG (United

Nations Iran-Iraq Military Observer
Group) tilovervågelse af våbenhvilen
mellem Iran og Irak.

Endvidere har Danmark i 1988 over for
FN bekræftet, at man fra dansk side i gi
vet fald vil være rede til at bidrage med et
militært stabskompagni på 120 mand
samt 3 militære politiofficerer til FN
styrken UNTAG (United Nations Tran
sition Assistance Group), som forudses
indsat for en 1-årig periode i NAMffiIA
som led i FNs fredsplan for området .

Igennem 1988 har Danmark i øvrigt
opretholdt sin støtte til FNs fredsbeva
rende virksomhed.

På Cypern deltager Danmark således
for tiden med en styrke på ca. 350 mand
til den fredsbevarende styrke UNFICYP
(United Nations Peace-keeping Force in
Cyprus).

Udgifter til det danske kontingent på
Cypern udgjorde i 1988 ca. 11 mio. US $.
FNs refusion af disse udgifter finder sted
en gang årligt på baggrund af frivillige bi
drag fra medlemslandene.

Der er for øjeblikket et efterslæb på re
fusionen på ca. 470 mio. kr.

Udover FN-styrken på Cypern har
Danmark fortsat sin deltagelse med ob
servatører i FNs observatørkorps ved
UNTSO (Unit ed Nations Truce Supervi
sion Organization) i Mellemøsten og
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Forsvarschefen, admiralS. E. Thiede, tagerafskedmeddanske officerer, derskalgøre tjeneste iFbl-obseruater
korps. Foto: jyllandsposten.

UNMOGIP (United Nations Military
Observer Group in India and Pakistan) i
Kashmir.

I forbindelse med sin aktive indsats på
FN-området har Danmark gennem en
lang årrække haft et snævert samarbejde
med de øvrige nordiske lande. Den nordi
ske samarbejdsgruppe for militære FN
spørgsmål (NORDSAMFN), som er ned
sat til løsning af den fælles nordiske ind
sats, har primært en koordinerende funk
tion, men varetager tillige planlægning og
gennemførelse af de nordiske FN-kurser.
De fire nordiske ministre mødes to gange
årligt for at drøfte sager af fælles interesse
omkring FNs fredsbevarende virksom
hed. Under det seneste møde, som fandt
sted i Gøteborg i november 1988, hilste
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de nordiske ministre beslutningen om til
deling af Nobels Fredspris til FNs freds
bevarende operationer meget velkom
men og påpegede samtidig de nordiske
landes betydelige bidrag hertil. Der har
således gennem årene fra dansk side været
stillet i alt ca. 33.000 mand til rådighed
for FNs fredsbevarende virksomhed.
Overrækkelsen af Nobels Fredspris fandt
sted i Oslo den 10. december 1988.

5.3. Fiskeriinspektion
5.3.1. Grønland
Søværnets fiskeriinspektionsskibe og
-kuttere har i 1988 foretaget 141 kontrol
besøg i fiskefartøjer inden for Grønlands
fiskeriterritorium. Der er herunder kon-



stateret fiskeri med ulovlige redskaber i 4
tilfælde, ulovligt fiskeri i 7 tilfælde og
ukorrekte eller manglende fangstmeldin
ger i 13 tilfælde. Bøder samt konfiskati
onsbeløb for disse har andraget 3.295.000
kr.

Indskærpelse af gældende regler er fore
taget i 71 tilfælde og konfiskation af ulov
ligt grej i 3 tilfælde. På Grønlands fiskeri
territorium har - udover fartøjer fra
Grønland - danske, britiske, færøske,
norske, vesttyske, franske og japanske
fartøjer drevet fiskeri.

Med henblik på at markere det danske
retlige standpunkt, hvorefter det om
stridte område mellem Grønlands øst
kyst og den norske ø Jan Mayen udgør en

del af Grønlands fiskeriterritorium, har
et dansk fiskeriinspektionsskib i forbin
delse med fiskeriet efter lodde i perioden
juli-august 1988, i lighed med tidligere år,
demonstreret dansk tilstedeværelse i om
rådet.

Det uafklarede spørgsmål om afgræns
ning af de maritime zoner i området er af
den danske regering indbragt for Den in
ternationale Domstol i Haag.

5.3.2. Færøerne
På Færøerne foretages fiskeriinspektion i
samarbejde med Færøernes Landsstyres
Vagt- og Bjærgningstjeneste.

I 1988 blev der af den danske fiskeriin
spektionstjeneste gennemført 159 kon-

Nobelsfredspris tildeltes FNsfredsbevarende operationer den 10. december 1988 i Oslo. Her betragter FNs
generalsekretær Javier Perez de Cuellarden gyldne medalje. Foto: Politikens Presse Foto.



trolbesøg ombord i fiskefartøjer inden
for det færøske fiskeriterritorium. Der
blev ikke konstateret ulovligheder under
disse besøg.

5 færøske laksebåde blev i begyndelsen
af 1988 opbragt af inspektionsskibet
VÆDDEREN for ulovligt laksefiskeri
nord for færøsk fiskeriterritorium og
overgivet til politiet i Thorshavn. De
blev alle idømt bøder på 50.000 kr., kon
fiskation af fiskeredskaber og betaling af
sagsomkostninger.

Den årlige udgift til driften af forsva
rets fiskeriinspektion ved Grønland og
Færøerne er på ca. 245 mio. kr.

5.4. Støtte til det civile samfund
Udover fiskeriinspektion yder forsvaret
støtte til det civile samfund på en lang
række områder. Det gælder assistance
ved katastrofer eller ulykker til søs, sø
og luftredningstjeneste. hjælp ved efter
søgning, bekæmpelse af havforurening,
assistance til miljøovervågning, indsats i
forbindelse med opfiskning og bortfjer
nelse af sennepsgas og uskadeliggørelse af
ammunition eller miner - som oftest
krigsefterladenskaber. Forsvaret yder og
så assistance i forbindelse med demonte
ring af terrorbomber eller ved bombe
trusler.

Herudover assisterer forsvaret politiet,
toldvæsenet og andre statslige myndighe
der i løsning af disses opgaver.

Der er konstateret en mindre stigning i
forsvarets støtte til det civile samfund, ik
ke mindst på områder som miljøovervåg
ning og øvelsesvirksomhed.

5.4.1. Redningstjenesten
Søredningstjenesten iværksatte i 1987745
aktioner, hvilket var en stigning på 145 i
forhold til året før. l 1988 er der iværksat
667 søredningsoperationer, hvilket er et
fald på 78 i forhold til 1987.

Af de iværksatte søredningsaktioner i
1988 har de 342 kunnet relateres til fri
tidsaktiviteter. l 1988 omkom 70 menne-
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sker på havet, heraf 34 ved fritidsaktivite
ter mod henholdsvis 49 og 14 i 1987.
Ovennævnte udvikling må ses i sammen
hæng med den milde vinter 1987/88 samt
den forholdsvis gode sommer.

Søredningstjenesten har et nært samar
bejde med mange statslige og private
myndigheder m.m., heraf ikke mindst
flyvevåbnets 8 $-61 redningshelikoptere,
samt farvandsvæsenets redningsbåde.
Sidstnævnte var i 1988 involveret i 189
søredningsaktioner mod 161 i samme pe
riode det foregående år.

l det grønlandske område har Grøn
lands Kommando i 1988 ledet 32 aktio
ner, medens personel og materiel har væ
ret involveret i 41 redningsaktioner. l 30
tilfælde har skibe været anvendt, i 16 til
fælde fly og i 16 tilfælde helikoptere. 12
patientevakueringer er foretaget, heraf 9
til Danmark med GULFSTREAM-G ru
fly.

l det færøske område har Færøernes
Kommando iværksat 165 aktioner i form
af 44 eftersøgningsopgaver, patientevaku
eringer, slæbeassistancer m.m.. Ud af de
165 aktioner er der foretaget 40 patiente
vakueringer med LYNX-helikopter.

Flyveredningstjenesten har i 1987 assi
steret i 486 aktioner og i 1988 i 386 aktio
ner .

96% af helikopternes flyvetid blev an
vendt til rent civile opgaver.

l lighed med vinteren 1986/87 etablere
des i perioden 9. januar til 28. marts 1988
helikopterberedskab på Bornholm.

Beredskabet blev i januar varetaget af
LYNX-helikopter fra Søværnets Flyve
tjeneste, i februar af Bell 212-helikopter
fra Maersk Air og i marts af S-61 red
ningshelikopter fra flyvevåbnets red
ningseskadrille. Helikopterberedskabet
ved Flyvestation Værløse var midlerti
digt nedlagt i marts måned.

Der blev af beredskabet på Bornholm
udført 12 aktioner i perioden.

En analyse af udstationeringerne til
Bornholm i de seneste 2 vintre viser, at
behovet for en redningshelikopter på



Inspektionsskibet VÆDDERENtager imod sin LYNX helikopter. Foto: Søværnet.

Bornholm er forholdsvis beskedent, og at
den normale dækning af området med
danske og svenske helikoptere normalt
må anses for tilstrækkeligt. Antallet af
aktioner var forholdsvis beskedent, og
kun en mindre del var assistancer til fi
skeriet og skibsfarten.

I december 1988 besluttedes det at etab
lere redningshelikopterberedskab på
Bornholm efter følgende retningslinier:
Beredskabet etableres, når:

- vindstyrken i Østersøen, varslet eller
uvarslet, overstiger styrke 8 på beau
fortskalaen,

- vindstyrken i østersen, varslet eller
uvarslet, indenfor perioden december
til marts (inkl.) overstiger styrke 7 på
beaufortskalaen, og lufttemperaturen
s~mtidig er under minus 2 grader Cel
SlUS.

Beredskabet nedlægges 1gen, når oven-

nævnte betingelser ikke længere er til ste
de.

Når beredskabet beordres etableret,
forlægges redningshelikopteren fra be
redskabet i Værløse til Rønne, og bered
skabet i Værløse genetableres umiddel
bart med reservehelikopter og tilkaldebe
sætning.

I 1988 er der registreret 51 alarmer fra
redningssatellitsystemet COSPAS/SAR
SAT i hele den grønlandske redningsregi
on. Som udpeget redningscentral inden
for dansk ansvarsområde inkl. Færøerne
og Grønland er der i 1988 tilgået flyve
redningscentralen i Karup 33 alarmer
inden for dansk ansvarsområde og 8 alar
mer uden for dansk ansvarsområde via sa
tellitsystemets jordstationer.

COSPAS/SARSAT-systemet er nær
mere omtalt i Forsvarsministerens Årlig
Redegørelse 1986 og 1987.
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5.4.2 Sennepsgassen
Som omtalt i Forsvarsministerens Årlig
Redegørelse 1987 blev der i 1985-86 gen
nemført en foreløbig oprydning og sorte
ring af tidligere ilandtaget gasammuniti
on i depotet i Vestermarie på Bornholm.
Efter denne foreløbige oprydning var der
10 vanskeligt håndterbare emner tilbage i
depotet.

Disse emner blev i april 1988 bortskaf
fet, idet gas og gasinficeret materiale blev
afbrændt ved Kommunekemi i Nyborg,
medens sprængstof blev bortsprængt. De
potet i Vestermarie er således tømt for su
spekt gasammunition og anvendes nu ale
ne som gennemgangsdepot, hvor opsam
ling og pakning af ilandtaget ikke eksplo
sionsfarlig gasammunition foretages med
henblik på transport til og afbrænding
ved Kommunekemi i Nyborg.

Spørgsmålet om behandlingen af opfi
sket krigsgasammunition har af Dan
mark været forelagt de øvrige Østersø
lande indenfor rammerne af miljøsamar
bejdet i Helsingforskommissionen. Den
nes bekæmpelseskomite indstillede i ok-
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rober 1987 til kommissionen, at man i er
kendelse af, at der endnu ikke fandtes en
acceptabel destruktionsmetode for krigs
gasammunition, accepterede den hidtidi
ge praksis med nøddumpning.

På Helsingforskommissionens møde
15.-19. februar 1988 tilsluttede kommissi
onen sig bekæmpelseskomiteens indstil
ling og hermed, at Danmark indtil videre
fortsætter den hidtidige praksis, hvoref
ter opfisket gasamunition, der vurderes
eksplosionsfarlig, nøddumpes. Helsing
forskommissionen besluttede endvidere,
at bekæmpelseskomiteen skal følge den
teknologiske udvikling med henblik på,
at en egnet løsning på et senere tidspunkt
kan tænkes etableret.

I perioden 1. oktober 1987 til 1. okto
ber 1988 har søværnets minørhold assi
steret ved 20 opfiskninger af gasammuni
tion, I 18 tilfælde nøddumpedes den opfi
skede gasammunition, i 2 af tilfældene af
kutterbesætningerne inden minørhold
kom om bord. I 2 tilfælde ilandbragtes
opfiskede gasklumper til Vestermarie de
pot.



6. Forsvarets økonomiske forhold

6.1. Budgettet for 1989
Forsvarsministeriets bidrag til finanslov
for finansåret 1989 på 13.992,7 mill. kr.
er udarbejdet på grundlag af Finansmini
steriets direktiver og med udgangspunkt
i det forlig, der udløb med udgangen af
1987.

Bidraget er baseret på de hidtil forud
satte beløbsrammer for forsvarsudgifter
ne, idet der ikke er indgået aftale om for
svarets virksomhed i perioden efter 1987.

Budgetrammen for 1989 fremkommer
ved opregning af budgetoverslagstallet
(BO-l) i finanslov 1988 til det for finans
året 1989 forventede, gennemsnitlige
pris- og lønniveau. Udover pris- og løn
reguleringen indeholder forslaget en for
øgelse i hvert af årene 1989-92 på hen
holdsvis 90,7 - 77,7 - 148,8 og 71,2 mill.
kr. til færdiggørelse af bygningen af de fi
re nye fiskeriinspektionsskibe til søvær
net. I 1987 og følgende år er allerede ind
budgetteret 150 mil1.kr., som er inde
holdt i budgetrammen.

Forslaget er opført eksklusive ikke-fra
dragsberettiget købsmoms, der for For
svarsministeriets vedkommende forven-

tes at udgøre ca. 800 mill. kr., som refun
deres på til1ægsbevil1ingsloven.

I forbindelse med afviklingen af Stats
ministeriets Grønlandsdepartement er
visse administrative opgaver på forsvars
områderne m.v., jf. § 8.04.35 i finanslov
en for 1988, samt de departementale op
gaver i forbindelse hermed overført til
Forsvarsministeriets ressort. I den anled
ning er der i finansloven for 1989 opret
tet to nye hovedkonti 01.14. Grønland
ske Flyvepladser m.v. (driftsudgifter ca.
78,7 mill. kr. og indtægter ca. 83,3 mill.
kr.) og 01.15. Administration af Grøn
landske Flyvepladser m.v, (driftsudgifter
ca. 2,7 mill.kr.), og budgetrammen er re
guleret tilsvarende.

Der er som hidtil forudsat ydet kom
pensation for forsvarets deltagelse i foru
reningsbekæmpelse og lignende ikke
militære opgaver samt fredsbevarende
operationer under FN.

6.2. Forsvarsbugettets sammensætning
Forsvarsbudgettets hovedposter kan op
deles på følgende måde for årene 1986-89.
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Tabel 1: Hovedposterne i absolutte tal

1986 1987 1988 1989
Prisniveau .................. gennem- gennem- gennem- gennem-

snit 86 snit 87 snit 88 snit 89
REGN- REGN- FINANS- FINANS-
SKAB SKAB LOV LOV

mio.kr.

Militærafsnit:
Centralstyrelsen mv.... ...... 336,6 349,8 373,4 398,1
Forsvarskommandoen og
værnene mv................. 8.488,2 9.247,4 9.414,6 9.756,5
Hjemmeværnet ............. 430,3 447,2 462,7 478,6
Danske militære FN-styrker .. 30,6 33,9 27,8 28,8

Driftsbudget i alt ............ 9.285,7 10.078,3 10.278,5 10.662,0

Udlån .... .................. 0,1 0,1 0,1
Materielinvesteringer
til værnene og hjemmeværnet. 1.653,8 1.577,7 1.734,1 1.760,1
Nationalt finansierede bygge-
og anlægsarbejder . .......... 158,9 140,6 214,1 200,4
Erhvervelse og salg af ejen-
domme samt kapitalposter
iøvrigt .............. ....... - 37,8 - 18,8
Dansk bidrag til internationalt
finansierede NATO-anlægs-
arbejder .................... 246,5 265,5 340,0 400,0
Internationalt finansierede
NATO-anlægsarbejder ...... 149,9 164,5 342,0 365,0
Internationalt bidrag til
NATO-anlægsarbejder ....... - 149,9 - 164,5 - 342,0 - 365,0

Anlægsbudget i alt .......... 2.021,4 1.965,1 2.288,3 2.360,6

Civilafsnit:
Driftsbudget ................ 601,7 556,5 600,2 606,0
Anlægsbudget . .... ... .. .. . .. 67,3 304,6 275,6 365,7

Statsvirksomhed.
Statens Konfektion . ......... 0,6 1,6 - 1,4 - 1,6

§ 22. Forsvarsministeriet
i alt" ...................... 11.976,7 12.906,1 13.441,4 13.992,7

>. Alle tal er opgjort i løbende priser (ekskltlsive MOMS).

48



Forsvarsbud~ettets hovedposter udgør i årene 1986-89 følgende andele af de samlede
forsvarsudgi er:

Tabel 2: Hovedposterne i relative tal (procenter)

1986 1987 1988 1989

%

Militærafsnit:
Centralstyrelsen mv.......... 2,8 2,7 2,8 2,8
Forsvarskommandoen og
værnene mv................. 70,9 71,6 70,0 69,7
Hjemmeværnet ............. 3,6 3,5 3,4 3,4
Danske militære FN-styrker .. 0,3 0,3 0,2 0,2

Driftsbudget i alt. ........... 77,6 78,1 76,4 76,1

Udlån......................
Materielinvesteringer til
værnene og hjemmeværnet ... 13,8 12,2 12,9 12,6
Nationalt finansierede bygge-
og anlægsarbejder ........... 1,3 1,1 1,6 1,4
Erhvervelse og salg af ejen-
domme samt kapitalposter
iøvrigt ..................... - 0,3 - 0,2
Dansk bidrag til internatio-
nalt finansierede NATO-
anlægsarbejder .............. 2,1 2,1 2,5 2,9
Internationalt finansierede
NATO-anlægsarbejder ...... . 1,3 1,3 2,5 2,6
Internationalt bidrag til
NATO-anlægsarbejder ....... - 1,3 - 1,3 - 2,5 - 2,6

Anlægsbudget i alt .......... 16,9 15,2 17,0 16,9

Civilafsnit:
Driftsbudget ..... ........... 5,0 4,3 4,5 4,4
Anlægsbudget ............... 0,5 2,4 2,1 2,6

Statsvirksomhede
Statens Konfektion ..........

§ 22. Forsvarsministeriet
i alt ....................... 100,0 100,0 100,0 100,0
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6.3. Forsvarskommandoens budget
Forsvarskommandoens budget i 1989 ud
gør ca. 87% af det samlede forsvarsbud
get.

Tabel 3 viser, hvorledes beløbet forde
ler sig på hovedudgiftsområder i 1989.

Tabel 3: Sammensætningen af Forsvarskommandoens budget for 1989

mio.kr, i pct. (prisniveau gennemsnit 1989)
Personeludgifter ...... 7.825 59,9
Materieludgifter:

driftsudgifter ....... 1.896
Janlægsudgifter ...... 1.760

28,0 59,9 %

Bygninger og arealer:
driftsudgifter .. ..... 641 ]anlægsudgifter ...... 200 9,5
anlægstilskud ...... 400

Øvrige driftsudgifter 349 2,6

Udgifter, brutto ...... 13.071 100,0 28,0 %

Indtægter ............ 955
9,5 %

iin ~
2.6%

Udgifter, netto ....... 12.116
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6.4. NATO-landenes forsvarsudgifter
Tabel 4 viser forsvarsudgifternes andel af 1985 1986 1987 1988:~

bruttonationalproduktet opgjort i US
dollars pr. indbygger for NATO-med- Belgien 3,20 3,29 3,28 3,20
lemslandene (ekskl. Island). Forsvarsud- 398 418 424
gifterne er i denne forbindelse opgjort ef- Canada 2,17 2,17 2,13 2,08
ter en af NATO-myndighederne fastsat 250 255 259
definition, som for Danmarks vedkom-

Danmark 2,16 2,08 2,15 2,22mende adskiller sig fra det af Folketinget
vedtagne forsvarsbudget ved bl.a. at inde- 319 318 324

holde visse pensionsudgifter samt udgif- Frankrig 3,98 3,91 3,96 3,82
ter til moms, medens visse driftsudgifter 517 518 526
under civilafsnittet ikke medtages. Hertil Forbunds-
kommer yderligere udgifter til enkelte republ.
institutioner uden for §22. Forsvarsmini- Tyskland 3,20 3,10 3,05 2,98
steriet, f.eks. udgifter vedrørende Geodæ- 452 449 449
tisk Institut, Meteorologisk Institut og Græken-
Værnepligtsstyrelsen. land 6,97 6,11 6,15 6,59

301 266 266
Italien 2,16 2,12 2,18 2,10

187 188 199
Luxern-
bourg 1,12 1,11 1,23 1,29

159 164 185
Holland 3,28 3,33 3,20 3,26

402 415 419
Norge 2,99 2,82 3,11 3,06

491 480 529

Portugal 3,16 3,20 3,11 3,13
79 84 85

Spanien 2,42 2,24 2,40 2,20
143 136 152

Tyrkiet 3,99 4,17 3,83 3,76
58 65 62

Storbri-
tannien 5,14 4,83 4,54 4,26

Tabel 4: 15 afNA TO-landenes forsvarsud- 531 513 502
gifter i procent af bruttonationalproduktet USA 6,00 6,21 6,05 5,59
og i US dollars pr. indbygger. Udgifterne 783 827 820
pr. indbygger er afhensyn til sammenligne-
ligheden beregnet efter fælles NA TO -krite-

*) Tallene for 1988 er skønnede.rier. Der er anvendt 1980.priser og -kurser.
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7. Hjemmeværnet

7.2. Personelstyrke
Hjemmeværnets samlede styrke pr. 1.
oktober 1988 var på 72.051, der fordelte
sig således:

Hjemmeværnet har i perioden 1. oktober
1987- 30. september 1988 haft en tilgang
på 5.347 og en afgang på 6.717.

Hjemmeværnets styrketal er således
svagt vigende, idet personellet forlader
hjemmeværnet hurtigere end tilgangen
kan opveje. Afgangen er imidlertid afta
gende specielt for den del af styrken, der

rende dispensation fra ligebehandlings
loven udløber, forbeholdes kvinder.

Hjemmeværnets freds- og krigsorgani
sation bringes derved i størst mulig over
ensstemmelse med hinanden, og der gen
nemføres ligestilling mellem kvinder og
mænd. Spørgsmålet indgår i de politiske
drøftelser om forsvarets ordning.

Tilpasningen af hjemmeværnets faglige
støttestruktur og af den administrative
virksomhed er under gennemførelse.

7.1. Status for hjemmeværnet
Hjemmeværnets virksomhed hviler på
lov om hjemmeværnet af 26. maj 1982.
Loven er en rammelov, inden for hvilken
Forsvarsministeren fastsætter den nær
mere sammensætning og organisation af
hjemmeværnet, der består af Hjemme
værnskommandoen, Hærhjemmeværnet,
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemme
værnet samt organer til støtte herfor.

Hjemmeværnet er en overalt i landet
tilstedeværende organisation af civile
borgere, der når - og så længe - der er be
hov derfor, danner militære enheder, der
deltager som en del af det militære for
svar i løsningen af de opgaver, der påhvi
ler hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Hjemmeværnets struktur har i hoved
sagen været uændret siden hjemmevær
nets øverste ledelse blev reorganiseret
med oprettelse af Hjemmeværnskom
mandoen i 1973 og med en sammenlæg
ning af hjemmeværnsgrenenes hidtidige
skoler ved oprettelse af en enhedsskole i
1974.

Hjemmeværnets organisation trænger i
dag til en betydelig modernisering, og
regeringen har derfor i "Oktober-rede
gørelsen" foreslået, at organisationen
ændres med udgangspunkt i Hjemme
værnskommandoens 6-års plan.

Regeringen har samtidig foreslået, at
der oprettes et tjenestestedskorps, som
indtil udgangen af 1990, hvor den nuvæ-
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Hjemmeværnskommandoen og
Hjemmeværnsskolen
Hærhjemmeværnet
Danmarks Lottekorps
Marinehjemmeværnet
Kvindeligt Marinekorps
Flyverhjemmeværnet
Kvindeligt Flyvekorps
I alt

73
48.591
7.751
3.448
1.240
9.395
1.553

72.051



forlader hjemmeværnet inden for de før
ste 3 år. Dette giver håb om, at styrketal
let vil stabilisere sig på nuværende ni
veau.

7.3. Information
I Årlig Redegørelse 1987 anførtes, at
hjemmeværnets indsats i det interne op
lysningsarbejde samt den fortsatte inter
ne sikkerhedspolitiske debat i hjemme
værnet skulle samordnes i en informati
onsstrategi, som forudsættes at give en
positiv virkning på hjemmeværnets styr
ket al.

Hjemmeværnsledelsen har nu nedsat
en projektgruppe, bestående af hjemme
værnskonsulenter og officerer samt af
medlemmer fra erhvervslivet, faglige or
ganisationer, dagspressen og kommuner
ne, som skal udforme den nødvendige
strategi. Projektgruppen planlægger at af
slutte sit arbejde i 1989.

7.4. Uddannelse
Uddannelsen i hjemmeværnet er i dag i
høj grad påvirket af, at der kun indkaldes
et beskedent antal værnepligtige til hæ
ren, søværnet og flyvevåbnet. Op imod
2/3 af de nytilgåede medlemmer har såle
des ikke fået nogen egentlig militær ud
dannelse. De skal derfor gennemgå den
grundlæggende enkeltmandsuddannelse
ved hjemmeværnets egen skole, inden de
kan gå videre til den fortsatte uddannelse,
som er nødvendig for at kunne bestride
en funktion i en af hjemmmeværnets
kompagnier, flotiller eller eskadriller.

Det har medført, at hjemmeværnet har
været nødt til at afsætte betydelige res
sourcer til uddannelsesformål.

Til hjemmeværnetsfriv iLLige personel afbegge køn
er iværksat anskaffelse af kuldebeskyttende uni
formsdele, herunder undertøj. Foto: Ole Hansen.

Samtidig med den større uddannelses
byrde af nytilgåede medlemmer er der
sket et mærkbart større fremmøde til de
forskellige lokale uddannelsesaktiviteter.
Det er i sig selv glædeligt, men knaphe
den på ressourcer bliver derved også me
re følelig.

7.5. Økonomi og materiel
Hjemmeværnets væsentligste opgaver
bl.a. inden for uddannelsen af det frivilli
ge personel er gennemført, ligesom de
højest prioriterede materielanskaffelser
enten er foretaget eller iværksat i over
e~sstemmelse med den tidligere planlæg
nmg.

Der er i løbet af 1988 bl.a. anskaffet et
antal våbenskabe, som er nødvendige for
at våben og ammunition fortsat kan op
bevares forsvarligt. Der er endvidere
iværksat anskaffelse af kuldebeskyttende
uniformsdele til hjemmeværnets frivillige
personel.

Miljø- og sikkerhedsarbejder er lov
bundne udgifter og kan derfor ikke ude-



Derskal anskaffes nyekutteresomdennetil marinehjemmeværnet til foryngelse afflåden, der harfartøjer,
som harpasseret de 50år. Foto: Hjemmeværnet.

lades. Udgifterne hertil kræver dog en
stadig stigende del af hjemmeværnets
budget.

Ser man på de senere år, har de enkelte
budgetdele holdt sig nogenlunde kon
stant således:

7.6. Hjemmeværnskommandoens
6-års plan .
Med baggrund i bl.a. bemærkninger til
"Lov om Hjemmeværnet" og behovet
for en forenkling afhjemmeværnets orga
nisation i relation til de opgaver, hjem
meværnet efter aftale med Forsvarskom
mandoen har påtaget sig, har Hjemme-

Udgifter til fast personel
(løn og ydelser)
Godtgørelse til frivilligt
personel
Materiel udgifter
Bygningsudgifter
Øvrige udgifter

ca. 41 %

ca. 24 %
ca. 21 %
ca. 9 %
ca. 5 %

100 %

værnskommandoen udarbejdet en 6-års
plan for perioden 1988-93.

Hjemmeværnskommandoens 6-års
plan er en overordnet, generel plan, som
beskriver den udvikling og de hensigter,
som Hjemmeværnskommandoen anser
det for hensigtsmæssigt at gennemføre
inden for planlægningsperioden.

Planen konkretiseres i årsprogrammer,
som detaljeret angiver, hvilke mål hjem
meværnet skal nå inden for det pågælden
de år.

6-års planen fremskrives en gang om
året, så den til enhver tid dækker en plan
lægningsperiode på i alt 6 år.

Hjemmeværnskommandoen lægger i
6-års planen op til, at hjemmeværnet også
i fremtiden skal kunne løse sine opgaver
på forsvarlig vis. Der bør derfor skabes
forbedringer på følgende områder:

- Styrkelse af beredskabet.
- Større udholdenhed.
- Forøgelse af kamp kraften.
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Styrkelse af beredskabet sker bl.a. ved at
ændre fredstidsorganisationen, så den i
størst mulig udstrækning bliver identisk
med krigsorganisationen.

Den større udholdenhed kan skabes
bl.a. ved

- at forbedre hjemmeværnets mulighe
der for at løse opgaver i ABC-forure
nede områder

- at udruste medlemmerne med mere
tidssvarende beklædning og udrust
ning, samt ved

- at supplere ammunitionsbeholdnin
gerne, idet der har været tæret på be-

redskabsbeholdningerne af ammuniti
on og tørbatterier de foregående år.

Forøgelse af kampkraften kan ske ved at
forbedre hjemmeværnets evne til at be
kæmpe pansrede køretøjer og kunne løse
opgaver i mørke og usigtbart vejr.

En fornyelse af dele af fartøjsflåden, der
tæller enheder der er mere end 50 år gam
le, er også nødvendig, hvis marinehjem
meværnet skal kunne løse sin del af det
samlede militære forsvars opgaver.

Forslagene er i vidt omfang indeholdt i
regeringens oplæg til forsvarets ordning i
de kommende år.
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8. Forsvarsministeriets
institutioner

8.1. Farvandsvæsenet
Farvandsvæsenets opgaver er for det før
ste at gøre det muligt for søfarten at navi
gere tilstrækkeligt nøjagtigt og sejle sik
ken i danske, færøske og grønlandske
farvande, og for det andet at medvirke til
at redde mennesker på havet gennem
kystredning.

8.1.1. Farvandsvæsenets organisation
Med henblik på at styrke administratio
nen i Farvandsvæsenet blev der med virk
ning fra den 4. januar 1988 indføn en ny
struktur. Efter denne nye struktur er Far
vandsvæsenet blevet divisioneret således,
at organisationen består af et Farvandsin
spektorat, 4 divisioner og 3 selvstændige
afdelinger. Inspektoratet og de enkelte
divisioner og afdelinger - der alle refere
rer direkte til farvandsdirektøren - skal i
princippet kunne klare alle opgaver og
selv have ansvar for eget godkendt bud
get. Princippet fraviges kun, når overhol
delse vil medføre en uhensigtsmæssig res
sourceanvendelse.

Farvandsinspektoratets opgaver er bl.a.
at fastsætte afmærkningsprincipper, fast
sætte vilkår for anlæg og arbejder på sø
territoriet og godkende disse arbejder.

Division farvandssikring er opdelt i af
mærkningstjenesten. radionavigationseje
nesten, fyrtjenesren og et sekretariat.
Divisionen modtager på døgnbasis alle
informationer om ændringer, som påvir-
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ker sejladssikkerheden. Endvidere inspi
cerer den afmærkningen og fjerner sej
ladshindringer. Ligeledes driver og vedli
geholder divisionen radiofyr og radiona
vigationssysterner.

Division lods/rednings primære ar
bejdsopgaver er lodsning og eftersøgning,
kyst- og strandredning. Herudover fore
tager divisionen i mindre omfang bugse
ring og bjærgning, lettere isbrydning og i
mindre omfang sejlads for andre myndig
heder.

Division oceanografi foretager syste
matisk opmåling af havdybder, indsam
ling af havdata og indsamling af bundda
ta, Endvidere rådgiver divisionen om sø
grænser og havret og driver Farvandsvæ
senets datacenter.

Division teknisk udvikling rådgiver og
assisterer ved tekniske anskaffelser og ved
udarbejdelse af tekniske forskrifter for
vedligeholdelse. Endvidere foretager divi
sionen den overordnede tekniske til
standsvurdering af materiel, formulerer
og prioriterer forslag til tværgående tek
niske udviklingsprojekter, styrer udvik
lingsprojekter indtil driftsenheden over
tager driften af det færdige projekt, assi
sterer projektgrupperne og fungerer som
projektsekretariat.

De 3 selvstændige afdelinger varetager
administrative funktioner med hensyn til
personale, økonomi, revision m.m.



8.1.2. Modernisering af
Kystredningstjenesten
I juni 1988 bevilgede Finansudvalget godt
25 mio.kr. som led i moderniseringen af
Kystredningstjenesten. Beløbet skal bl.a.
anvendes til forbedring af mandskabsfaci
liteter på redningsstationer, til bygning af
6 lette redningsbåde, til indkøb af 3 red
ningsbiler samt til bygning afen prototy
pe på et hurtigtgående kombineret lods/
redningsfartøj .

Den påbegyndte modernisering afkyst
redningstjenesten vil blive fortsat i de
kommende år.

8.2. Forsvarets Bygningstjeneste
Forsvarets Bygningstjeneste er i henhold
til lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens
byggevirksomhed mv. en af statens særli
ge byggeadministrationer. Bygningstjene
sten yder konsultativ bistand til myndig
heder og institutioner uden særlig bygge
administration.

Forsvarets Bygningstjeneste er For
svarsministeriets faglige myndighed ved
rørende bygge- og anlægsvirksomhed,
vedligeholdelse af forsvarets bygninger,
anlæg og arealer, ejendomsforvaltning,
sager vedrørende fysisk planlægning mv.
og drift af den danske del af North Euro
pean Pipeline System (NEPS).

Forsvarets Bygningstjeneste varetager
de infrastrukturopgaver, der gennem
Danmarks medlemskab af NATO udfø
res her i landet, og drager herunder om
sorg for, at de af NATO-myndigheder
udfærdigede standarder tilpasses danske
forhold (f.eks. byggelov, miljøforhold).

8.2.1. Forsvarets Bygningstjenestes
generelle situation
Moderniseringen af bygningstjenesten er
fortsat i 1988, bl.a. med introduktion af
nye bestemmelser for styring i byggesa
ger. Bestemmelserne er udarbejdet i sam
råd med et rådgivende konsulentfirma og
introducerer en projektleder-funktion

som allerede nu anvendes i betydelig ud
strækning.

Et edb-system til overordnet styring af
bygge- og anlægssager er under udarbej
delse af Forsvarets Datatjeneste i samar
bejde med Forsvarets Bygningstjeneste
og Forsvarskommandoen. Systemet for
ventes implementeret i 1989.

I samarbejde med Forsvarskommando
en har bygningstjenesten med virkning
fra 1. januar 1988 sikret forbedret sam
menhæng mellem bygningstjenestens
vedligeholdelsesforanstaltninger og de
enkelte etablissementers driftsforanstalt
ninger. Det enkelte etablissement kan så
ledes direkte hos bygningstjenestens lo
kale områdetjeneste købe yderligere ved
ligeholdelse.

Med virkning fra 1. januar 1989 vil det
endvidere være muligt for det enkelte
etablissement at få udbetalt beløb, der
spares ved ikke at gennemføre planlagte
vedligeholdelsesforanstaltninger.

For at sikre den størst mulige sammen
hæng mellem den meddelte byggebevil
ling og den faktiske byggeudgift samt sik
re det bedst mulige grundlag for byggebe
villingen har bygningstjenesten gennem
ført en 2-delt bevillingsprocedure, hvor
efter der indledningsvis opnås en projek
teringsbevilling og efterfølgende, når de
tailprojektet er udarbejdet, opnås en
egentlig byggebevilling.

Forsvarets Bygningstjeneste er fortsat
midt i et betydeligt generationsskifte,
hvilket har aktualiseret behovet for en
personale- og uddannelsespolitik tilpasset
denne situation. Oplæg hertil er i efterå
ret 1988 behandlet i Forsvarets Byg
ningstjenestes hovedsamarbejdsudvalg.
Generationsskiftet medfører endvidere et
betydeligt øget informationsbehov som
indledningsvis er søgt imødekommet ved
ansættelse af en medarbejder med infor
mationsopgaven som sit primære virke.

8.2.2. Aktuelle projekter mv.
Bygge- og anlægsopgaver i 1988 har i vidt
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Kastelskirken erblevetrestaureret såsmukt, at Forsvarsministeriet i 1988harmodtagetdiplomfor detafEu
ropa Nostra. Foto: Bygningstjenesten.

omfang været præget af udarbejdelse af
projekter/udførelse af arbejder, der fi
nansieres gennem NATOs infrastruktur
program.

Byggeriet på flyvestationerne Karup og
Skrydstrup til2 !HAWK-eskadriller samt
til HAWK-afdeling Vest er som planlagt
afsluttet i september 1988.

Bygningstjenesten har i 1988 endvidere
bl.a. afsluttet byggeriet af et radiotårn på
Dueodde samt en servicebygning til
BALTAP.

Udbygning af faciliteter til forstærk
ningsstyrker fortsætter, og der blev den
29. juli 1988 mellem Forsvarets Byg
ningstjeneste og Højgaard & Schultz A/S
- Wright, Thomsen & Kier A/S indgået
kontrakt om bygningen af et antal be
skyttelsesanlæg til forstærkningsfly.

Dette projekt omfatter i alt 88 flyshel
ters, 11 dobbelte tankvognsshelters og 1
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enkelt tankvognsshelter, fordelt på 5
flyvestationer.

Der er endvidere igangsat en række
byggerier, herunder ammunitionsmagasi
ner, operationsfaciliteter til flyeskadril
ler, byggeri på Flyvestation Vandel til
hærens panserværnshelikoptere samt en
udvidelse af Marinestation Sjællands Od
de.

Ved en højtidelighed iKastelskirken
den 6. juni 1988 modtog Forsvarsministe
riet Europa Nostra's diplom for restaure
ring af Kastelskirken.

I 1988 er der inden for en samlet ram
me af 20 mio. kr. gennemført en betyde
lig række foranstaltninger til forbedring
af det fysiske arbejdsmiljø i forsvaret.

En række projekter af miljømæssig ka
rakter, bl.a. vedrørende vandmiljøplanen
er gennemført i 1988og er under forbere-



delse til gennemførelse i de kommende
år.

Som et led i bestræbelserne for at af
hænde flest mulige af de etablissementer,
som forsvaret ikke mere har behov for,
er der i 1988 indledt forhandlinger med
bl.a. Københavns Kommune om anven
delse/afhændelse af en række etablisse
menter i det storkøbenhavnske område.

8.3. Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste (FOV)
Nye publikationer, større indsats over
for massemedierne og øget kontakt med
skolerne har præget oplysningsarbejdet i
1988.

Ved årsskiftet 1987/1988 startede en ny
periodisk FOV-publikation, nemlig det
ugentlige FOV-nyhedsbrev, som sendes
til tjenestesteder, en række forsvarsinter
esserede, Folketingets medlemmer, stats-

institutioner, pressen mv. Nyhedsbrevet
indeholder nyt fra forsvarets myndighe
der og tjenestesteder, en begivenhedska
lender samt klip og uddrag fra pressens
behandling af emner omkring forsvars
og sikkerhedspolitik.

"Forsvaret" er titlen på et nyt oplys
ningshæfte, som så dagens lys i juli. I
tekst og farvebilleder i moderne layout
beskriver hæftet forsvarets mål, midler
og hverdag med først og fremmest folke
skolens ældste elever som målgruppe. In
teressen for hæftet har været så stor, at et
nyt oplag har været nødvendigt.

FOVs·konfliktspil møder voksende in
teresse i folkeskolen. I 1988 er det blevet
spillet med godt 5.000 elever i over 200
skoler. Formålet med spillet er at give
deltagerne en forst åelse af årsagen til og
forløbet af internationale konflikter.
Spillet følges op af uddybning og debat.
Selvom spillet fortrinsvis er beregnet på

Konfliktspillet, hvis udbredelse FOV stårfor, har alene i 1988 godt 5.000 elever i folkeskolen deltaget
i. Foto: FOV.



større skoleelever, er det også med succes
blevet spillet af politikere og officerer.

I samarbejde med politi, hjemmeværn,
civilforsvar mfl. var FOV i påsken 1988
arrangør af en stor totalforsvarsudstilling
i Herning under mottoet "Frihed for al
le". Mellem 70.000 og 80.000 mennesker
besøgte udstillingen, som gentages i udvi
det skikkelse i påsken 1989.

FOV har i en række tilfælde virket som
konsulent for Danmarks Radio og senest
også TV-2 i forbindelse med produktion
af udsendelser om forsvarsemner.

Oplysningsaktiviteterne i slutningen af
1988tager især sigte på at forberede mar
keringen af NATOs 40 års jubilæum i
april 1989 - i form af publikationer, un
dervisningsmateriale til skolerne, udstil
linger og støtte til lokale folkelige arran
gementer - i samarbejde med tjenesteste
derne og Atlantsammenslutningen.

8.3.1. Forebyggelse af efterkassation
Behovet for personlig og social rådgiv
ning på forsvarets tjenestesteder har væ
ret voksende i 1988. Indsatsen har især
haft forebyggende sigte.

Indsatsen for at nedbringe antallet afef
terkassationer har i 1988 vist gode resul
tater. Sammen med tjenestestederne har
FOVs socialkonsulenter opnået kontakt
med værnepligtige til hæren inden selve
indkaldelsen. Man har vejledt de unge
om, at de kan komme til ny sessionsbe
handling, hvis der er sket ændringer i
egnetheden til at gøre værnepligtstjene
ste, f.eks. af helbredsmæssig art.

I løbet af årets første 9 måneder er såle
des ca. 5% af de indkaldte blevet udskilt
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inden mødet, hvorved efterkassation er
undgået til fordel for den værnepligtige
selv og for forsvaret.

8.4. Forsvarets Efterretningstjeneste
8.4.1. Parlamentarisk indseende med
Forsvarets Efterretningstjeneste
Loven om etablering af et udvalg om for
svarets og politiets efterretningstjenester
blev vedtaget af Folketinget i juni 1988.
Udvalget, hvis formål er at have indseen
de med efterretningstjenesterne, er nu
nedsat og består af følgende folketings
medlemmer:

Torben Lund (S), fhv. minister Hans En
gell (KF), Jens Thoft (SF), Bjørn Elm
quist (V) og Ingrid Kjældsgaard (FP). Ud
valget indledte sit arbejde i efteråret 1988.

Regeringen underretter udvalget om ind
holdet af de retningslinier, der er gælden
de for efterretningstjenesternes virksom
hed. Endvidere holder regeringen udval
get orienteret om væsentlige omstændig
heder af sikkerhedsmæssig karakter eller
vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål,
som er af betydning for tjenesternes virk
somhed. Den bevillingsmæssige kontrol
med efterretningstjenesterne er ikke om
fattet af udvalgets indseende, men dette er
ikke til hinder for, at udvalget i forbin
delse med indhentning af oplysninger hos
regeringen også kan blive gjort bekendt
med generelle bevillingsmæssige aspekter
i relation til efterretningstjenesterne.

Udvalgets medlemmer er forpligtede til
at bevare tavshed om, hvad de erfarer i
udvalget.



Tillæg 1:

Oversigt over spørgsmål m.m. I Folketinget i perioden 1. oktober 1987 - 1. oktober
1988 inden for forsvarsministerens område Fremsat Behandlet

1988
Lovforslag:

1. Forslag til lov om etablering af et udvalg om forsvarets og
politiets efterretningstjenester (L 221). Af Justitsminister E.
Ninn Hansen (ikke vedtaget)

2. Forslag til lov om midlertidig udlejning af det danske sø
værns fregatter (L 236). Af Annette Just (FP) m. fl. (ikke
vedtaget)

3. Forslag til lov om afvikling af Christiania (L 249). Af For
svarsminister B. J. Collet (ikke vedtaget)

4. Forslag til lov om etablering af et udvalg om forsvarets og
politiets efterretningstjenester (L 34). Af Justitsminister E.
Ninn Hansen (vedtaget)

Forslag til folketingsbeslutninger:
1. Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod, at fremme

de krigsskibe med atomvåben opholder sig på dansk terri
torium (B 3). Af Jørgen Tved (FK) m.fl. (ikke vedtaget)

2. Forslag til folketingsbeslutning om garanti mod atomvåben
på orlogsfartøjer i danske havne (B 7). Af Jens Thoft (SF)
m.fl. (ikke vedtaget)

3. Forslag til folketingsbeslutning om udstationering af red
ningshelikopter på Bornholm (B 22). Af Jørgen Tved (FK)
m. fl. (ikke vedtaget) .

4. Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af militæret (B
24). Af Jørgen Tved (FK) m.fl. (ikke vedtaget)

5. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en uafhæn
gig ombudsmandsinstitution inden for forsvaret (B 116). Af
Pelle Voigt (SF) m.fl. (ikke vedtaget)

6. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af den militære
straffelov (B 117). Af Pelle Voigt (SF) m.fl. (ikke vedtaget)

7. Forslag til folketingsbeslutning om en forbedring af ar
bejdssikkerheden inden for forsvaret (B 118). Af Pelle Voigt
(SF) m.fl. (ikke vedtaget)

19/2 16/3

16/3 13/4

25/3
14/6 16/6

23/6 og
28/6

Fremsat Behandlet
1987/88 -1. samling

13110 27/11

15/10 27/11

29/10 22/1

29/10 27/11

16/2 17/3

16/2 17/3

16/2 17/3
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8. Forslag til folketingsbeslutning om værnepligtiges ret til at
forblive i det offentlige sygesikringssystem og beholde de
res sygesikringsbevis (B 119). Af Pelle Voigt (SF) m.fl. (ikke
vedtaget)

9. Forslag til folketingsbeslutning om værnepligtiges ret til og
mulighed for selv at tilberede deres mad på tjenestesteder
ne (B 120). Af Pelle Voigt (SF) m.fl. (ikke vedtaget)

16/2

16/2

17/3

17/3

10. Forslag til folketingsbeslutning om en forsvarsordning
(B 3). Af Hans Hækkerup (S) m.fl. (vedtaget)

Forespørgsler:
1. Hvad kan ministeren oplyse om indholdet af de værtslands

aftaler (Host Nation Support), som i øjeblikket forhandles
med NATO-allierede, der kan sende militære forstærknin
ger til Danmark i en krise- eller krigssituation (F 4). Af Pelle
Voigt (SF) m.fl.

2. Vil ministeren tage initiativ til, at Højesterets dom af 2. fe
bruar 1978 om Christiania bliver efterlevet samt til at sikre
dette rekreative område for Københavns befolkning (F 7).
Af Annette Just (FP) m. fl.

3. Hvad kan ministeren oplyse om NATO's udbygning af mo
derniserede kortdistance- og slagmarksatomvåben i Euro
pa, og hvorledes har regeringen forholdt sig for at overhol
de Folketingets dagsorden af 14. november 1985, hvori det
bl.a. hedder: "Folketinget pålægger regeringen at sikre, at
der ikke i NATO gives dansk tilslutning til en sådan moder
nisering eller udstationerinq uden Folketingets godkendel
se" (F 26). Af Jens Thoft (SF) m.fl.

4. Forespørgsel til Udenrigsministeren og Forsvarsministeren
om, hvad ministeren vil gøre for at fremme den nødvendige
dybtgående konventionelle nedrustning i Europa (F 33). Af
Pelle Voigt (SF) m.fl.

Spørgsmål nr.
3. Af Thoft (SF) om hvilke mindstekrav Danmark skal opfylde

som medlem af NATO, når der skal ske sikkerhedsgodken
delse af forsvarets personel.

7. Af Jørgen Tved (FK) om i hvor stort omfang dansk efterret
ningsvæsen sender spioner til vore nabolande, og hvad
omkostningerne til dette uvæsen er.

25. Af Thoft (SF) om hvorledes danske agenter i udlandet af
lønnes, og om ministeren kan forsikre Folketinget om, at
indberetningspligten i henhold til skattekontrollovens § 7 er
opfyldt.

65. Af Jørgen Tved (FK) om bekræftelse af, at NATOs Europa
kommando (SACEUR) råder over både amerikanske og brie
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1987/88 - 2. samling
10/6 30/6

Fremsat Behandlet
1987

15/10 19/11

15/10 19/11

15/12 18/2

1988

9/2 14/4

Stillet Besvaret
1987

2/10 12/10

2110 9/10

7/10 16/10



1987

tiske atombevæbnede ubåde som en integreret del af sine
slagstyrker. 15/10 26/10

66. Af Jørgen Tved (FK) om fra hvilket årstal NATOs Europa-
kommando (SACEUR) er blevet delegeret atombevæbne-
de ubåde. 15/10 26/10

67. Af Jørgen Tved (FK) om på hvilke områder NATO-rapporter
omtaler såkaldte svagheder i Danmarks bidrag til NATO-
alliancen, og hvad det vil koste Danmark økonomisk, hvis
vi skal leve op til rapporternes forslag. 15/10 26/10

68. Af Jørgen Tved (FK) om ministeren vil bekræfte, at Storbri-
tannien påtænker at ottedoble sin nuværende beholdning
af atomvåbensprænghoveder ved indførelse af TRIDENT-
ubåde, og om ministeren vil tage initiativ til at protestere
mod denne oprustning. 15/10 26/10

95. Af Pia Kjærsgaard (FP) om det er korrekt, at ministeren ik-
ke vil foretage noget over for ulovligt byggeri på Christiania. 21/10 3/11

132. Af Behnke (FP) om hvor forsvaret i fremtiden vil lade sine
klassificerede kort fremstille. 29/10 13/11

161. Af Inger Harms (SF) om hvornår kommissionen angående Besvaret af
RF-2 forliset vil være færdig med sit arbejde. fndustrimin.

162. Af Tommy Dinesen (SF) om det er på baggrund af de 2 dan- 4/11 18/11
ske spioners afsløring i Polen. at Farvandsdirektoratets an-
satte nu skal ansøge Forsvarsministeriet om rejser til
udlandet. 4/11 11/11

173. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren klart over for offentlighe-
den vil fastslå, at der ikke findes grundlag for at påstå, at
han skulle gå den polske eller andre fremmede staters ær-
inde eller på nogen måde optræde som agent for nogen
fremmed magt. 6/11 11/11

210. Af Svend Andersen (S) vedr. fast udstationering af en red-
ningshelikopter på Bornholm. 13/11 18/11

251. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren støtter planen om at løse
Bornholms problemer med en manglende redningshelikop-
ter ved at fjerne en helikopter fra den grønlandske fiskeriin-
spektion. 24/11 30/11

253. Af Pelle Voigt (SF) om hvornår Forsvarsministeriet vil nå
frem til at forelægge Københavns Kommune et udkast til
lejekontrakt for det tidligere Park-teater . 24/11 4/12

267. Af Annette Just (FP) om hvor store merudgifter der er på-
krævet over en femårig periode, hvis man skal følge forsva-
rets skøn for, hvilke styrkemål der er påkrævet for at opfyl-
de vore NATO-forpligtelser. 26/11 7/12

270. Af Rosing (S) om Grønlands fiskeriinspektions flåde ikke vil
være forsynet med en helikopter i en periode på fire måne-
der fra den 1. december 1987. 26/11 7/12

279. Af Steenholdt (Grønl.) om hvornår de ved inspektionsskibe-
ne i Grønland normalt placerede redningshelikoptere igen
vil blive placeret i Grønland. 27/11 7/12

304. Af Jørgen Tved (FK) om bekræftelse af, at de oplysninger
i pressen om, at en bevilling på 1,4 mia. kr. til nye krigsski-
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be til inspektion skal gives uden for Forsvarsministeriets
budget. 3/12 9/12

339. Af Rosing (S) om ministeren vil sikre fiskeriinspektionen
ved Grønland helikopterassistance i perioden frem til marts
1988. 11/12 16/12

344. Af Steenholdt (Grønl.) om, hvilke foranstaltninger der er
truffet for at sikre redningstjenestens effektive udførelse i
Grønland i vintermånederne 1987/1988. 16/12 22/12

455. Af Annette Just (FP) om muligheden for at lade de oplag- 1988
te fregatter indgå i en udlejningsflåde, som kan rekvireres
af den danske handelsflåde til beskyttelse ved sejlads i Den
Persiske Golf. 21/1 29/1

456. Af Annette Just (FP) om det kan lade sig gøre at inddrage
nogle fartøjer i den grønlandske fiskerflåde som hjemme-
værnskuttere . 21/1 28/1

457. Af Annette Just (FP) om muligheden for, at hjemmeværns-
kutterflåden kan udbygges med nogle af de fartøjer, der
bliver oplagt inden for fiskerflåden. 21/1 28/1

458. Af Annette Just (FP) om hvordan det vil kunne lade sig gøre
at opbygge den krigsbeholdning, der efter oplysningerne er
reduceret til et minimum. 21/1 28/1

459. Af Annette Just (FP) om .hvordan forsvaret af Sjælland og
øerne vil kunne klares med den reduktion, der vil være nød-
vendig efter vedtagelsen af en nul-løsning. 21/1 1/2

460. Af Annette Just (FP) om hvorfor flyvevåbnet ikke bruger
samme praksis som i Sverige, hvor piloter der er overgået
til SAS, indkaldes 14 dage årligt til genopfriskning af deres
erfaringer på jagerfly. 21/1 11/2

464. Af Glistrup (FP) om udførlig redegørelse for, hvad der er
sket i sagerne vedrørende værtshusene på Bådmands-
strædes Kaserne i de seneste to måneder. 21/1 Besv.af JM.

468. Af Annette Just (FP) om hvor stor en andel af forsvarets ud-
gifter der vedrører løsning af civile opgaver. 22/1 1/2

498. Af Jens Thoft (SF) om hvor mange af hjemmeværnets vå-
ben og ammunition som er forsvundet, stjålet eller bort-
kommet i de sidste 25 år. 29/1 9/2

499. Af Jens Thoft (SF) om hvor mange gange i de sidste 25 år
hjemmeværnsvåben har været anvendt i kriminelt øjemed,
og hvor mange er blevet såret eller dræbt med hjemme-
værnets våben. 29/1 9/2

500. Af Jens Thoft (SF) om hvor mange hjemmeværnsfolk, der
er blevet smidt ud af hjemmeværnet i de sidste 25 år på
grund af ulovlig våbenanvendelse. 29/1 9/2

507. Af Pelle Voigt (SF) om bekræftelse på, at de fire nye fiskeri-
inspektionsskibe udstyres med avancerede elektroniske
kabelstyresystemer til missiler i strid med de forudsætnin-
ger for skibenes bygning, som er vedtaget af Finansudval-
get. 29/1 8/2

550. Af Annette Just (FP) om der foreligger analyser i torbindet-
se med kvindekorpsenes reorganisering. 5/2 12/2
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554. Af Jimmy Stahr (S) om det er i overensstemmelse med re-
geringens politik at opkræve 60.000 kr. om året hos iværk-
sætterne af idræt for asylansøgere for leje af en sal til i·
drætsaktiviteter i en nedlagt militærforlægning. 5/2 18/2

685. Af Annette Just (FP) om ministeren kan klarlægge For-
svarskommandoens indstilling til 6-års-planen for Hjemme-
værnet. 2/3 9/3

688. Af Fischer (KF) om den igangværende opbygning af de
sovjetiske, søbaserede atommissilsystemer i Nordområdet
og om denne opbygnings betydning for de nordiske lande. 2/3 10/3

693. Af Jens Thoft (SF) om hvorvidt ulovlig våbeobesiddelse vil
medføre bortvisning fra Hjemmeværnet. 3/3 10/3

694. Af Jens Thoft (SF) om hvilke principielle overvejelser der
førte til, at en hjemmeværnsmand, der blev tiltalt for ulovlig
våbenbesiddelse, ikke blev bortvist fra hjemmeværnet. 3/3 11/3

707. Af Bjørn Poulsen (SF) om hvilke konsekvenser vedrørende
ansvarsfordelingen, hvad angår RF 2-forliset, ministeren vil
drage efter offentliggørelsen af den sidst nedsatte RF
2-kommissions rapport. 8/3 17/3

724. Af Jørgen Tved (FK)om det er forsvarligt at benytte helikop-
tere til persontransport, når der er mangel på dem til
redningstjeneste. 11/3 16/3

728. Af Jørgen Tved (FK) om bekræftelse af, at der er planer om
at udstyre artilleriet med missiler, der kan række ca. 40 km,
og at disse skal anbringes ved vore kyster. 11/3 16/3

730. Af Jørgen Tved (FK)om bekræftelse af, at der er aftale mel-
lem Danmark og USA med henblik på at sikre et beredskab
i tilfælde af et uheld med atomvåben på dansk område,
inkl. Færøerne og Grønland. 11/3 21/3

733. Af Jørgen Tved (FK) om hvilke planer der foreligger om at
modernisere bevæbningen af F-16 flyene, hvilke typer vå-
ben og prisen for disse. 11/3 21/3

734. Af Jørgen Tved (FK) om ministerens holdning til en eventu-
el atombevæbning af Vesttysklands væbnede styrker , dvs.
en ændring af firemagtsaftalerne efter 2. verdenskrig. 11/3 21/3

739. Af Per Stig Møller (KF) om oplysning om de sovjetiske
stand-off missiler AS-l1 , AS-9, ASX-l0, AS-12 og AS-14. 15/3 24/3

743. Af Behnke (FP) om ministeren har et lovinitiativ på vej, såle-
des at en lukning af Christiania kan startes. 16/3 5/4

772. Af Jørgen Tved (FK) om ministerens belæg for, efter et uan-
meldt besøg på Holmen at beskylde "Utrolig mange af de
ca. 1.000 ansatte for kun at drikke øl i arbejdstiden". 18/3 23/3

798. Af Jens Thoft (SF) om udviklingen i Danmarks bidrag til NA-
TOs infrastrukturbidrag i perioden 1974 til dato og om ud-
viklingen i den kommende s-års periode. 24/3 5/4

847. Af Jørgen Tved (FK) om bekræftelse på oplysningerne i
pressen om, at forsvaret har indgået aftale med amerikan-
ske piloter, som skal bemande forsvarets F-16-fly. 8/4 13/4

848. Af Jørgen Tved (FK) om hvorvidt forsvaret køber brændstof
hos Shell. 8/4 13/4
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869. Af Berlau (FK) om ministeren er uvidende om, at Israel er
fast leverandør af militærudstyr til lande som Sydafrika. 12/3 26/4

870. Af Berlau (FK) om oplysninger om Danmarks indkøb af mili-
tærudrustning fra Israel, herunder hvilket udstyr, typer og
antal samt økonomien i denne handel, og hvorledes tran-
sport er sket til Danmark. 12/4 26/4

889. Af Jørgen Tved (FK) om hvorvidt de sovjetiske krigsskibe,
der sejler gennem de danske bælter, er bevæbnet med
atomvåben. 15/4 26/4

27. Af Kim Behnke (FP) om forholdsregler i beredskabsplaner 2. samling
for at sikre, at personer uden danskkundskaber bliver infor-
meret i alarmsituationer. 7/6 16/6

43. Af Gert Petersen (SF) om aflytning af udenlandske ambas-
saders telemeddelelser. 10/6 17/6

53. Af Gert Petersen (SF) om regeringen ophæver tavsheds-
pligten for personer, der kan fremkomme med relevante
oplysninger vedrørende eventuelle ulovligheder i forbindel-
se med Ejbybrokommunikationscentrets virksomhed. 14/6 22/6

59. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren vil delagtiggøre Folketin-
gets Forsvarsudvalg i de fem ringbind baggrundsmateriale
omkring et eventuelt kommende forsvarsforlig. 16/6 23/6

101. Af Pia Kjærsgaard (FP) om hvordan nationaliteten fordeler
sig blandt de 300 udenlandske borgere, der befinder sig i
hjemmeværnet. 22/6 29/6

102. Af Pia Kjærsgaard (FP) om hvilken optagelses- og godken-
delsesproces der gælder for optagelse af udlændinge i det
danske hjemmeværn . 22/6 29/6

130. Af Thoft (SF) om ministeren fremover vil give Forsvarsud-
valget en kortfattet redegørelse for scenariet i alle øvelser,
som berører Danmark. 29/6 8/7

133. Af Thoft (SF) om ministeren kan forsikre, at den bemyndi-
gelse, der findes i lov om forsvarets organisation m.v. § 6,
ikke i 1987 er blevet benyttet af FE til f.eks. telefonaflytning. 1/7 8/7

141. Af Thoft (SF) om at give Folketingets Forsvarsudvalg lejlig-
hed til at besigtige Ejbybrobunkeren som følge af den of-
fentlige debat, der har været om bunkerens indretning og
funktion. 1/7 8/7

222. Af Thoft (SF) om yderligere besvarelse af spørgsmål om lov
om forsvarets organisation. (Spm. 133). 28/7 5/8

243. Af Ebba Strange (SF) om ministeren vil lade foretage en un-
dersøgelse af, om en beskyttelsesbunker i nærheden af
Tingbæk Kalkmine er bygget på en sådan måde, at regn-
vand ikke kan synke ned i grundvandet. 4/8 Besv. af 1M

249. Af Bjørn Poulsen (SF) om der i forbindelse med ibrugtag-
ning af de nye Standard Flex 300 skibe er foretaget kontrol-
rnålinger af en eventuel forekomst af styråndampe. 9/8 16/8

265. Af Jens Thoft (SF) om hvilken myndighed der i 1987 har an-
vendt den bemyndigelse, der findes i forsvarslovens § 6. 12/8 19/8
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266. Af Jens Thoft (SF) om hvor mange gange den bemyndigel
se, der findes i lov om forsvarets organisation § 6, er blevet
benyttet i 1987.

267. Af Jens Thoft (SF) om hvilke ekstraordinære forhold, der
har muliggjort anvendelse af den bemyndigelse, der findes
i lov om forsvarets organisation § 6.

268. Af Jens Thoft (SF) om hvilken myndighed der har kunnet
fastslå, at landet i 1987 har befundet sig i en så ekstraordi
nær situation, at den bemyndigelse, der findes i forsvars
lovens § 6, har kunnet tages j brug.

269. Af Jens Thoft (SF) om hvilken del af § 6 i lov om forsvarets
organisation der er blevet benyttet i 1987.

325. Af Jens Thoft (SF) om på hvilken måde ministerens besva
relse af 4. august 1988 på spørgsmål nr. S 222 er blevet
misforstået.

326. Af Jens Thoft (SF) om den danske politik med hensyn til
stationering af kemiske våben på dansk territorium fortsat
"ganske svarer til den gældende politik vedrørende statio
nering af atomvåben".

327. Af Jens Thoft (SF) om hvornår og i hvilken form vore NATO
allierede er blevet gjort bekendt med den danske holdning
til c-våben på dansk territorium og territorialfarvand.

(j alt 74 spørgsmål) fordelt på partierne på følgende måde:

12/8

12/8

12/8

12/8

25/8

25/8

25/8

1988

19/8

22/8

22/8

22/8

1/9

3/9

6/9

SF 32 FK 17
S 4 KF 2
Steenholdt (Grønland) 2

FP 17

67



Tillæg 2:

Forsvarets materiel

Hæren
Benævnelse Aktionsradius Besæt- Max. Bevæbning Stige- Vade-

I
ning hastIghed evne evne

Terræn Vej

Kampvogn 50-140 I 100·270 4 34 lx84 mm 30· 104m
(Centurion) eller

lxl05 mm
Specielt udstyrede kampvogne (Centurion) lx12,7mm
med dozer, bjergningsvogn med spil. lx7,62mm

Kampvogn 200 I 400 4 65 lxl05 mm 30" 2,25m
Leopard (Al) 2x7,62mm

Kampvogn 250-450 4 72 lx76mm 30" I,Om
(1.141) 2x7,62 mm

Pansret mand- 320-400 13 65 lx12,7mm 30" Amfibisk
skabsvogn (M 113)

Specielt udstyrede pansrede mandskabsvogne: Med morter 81 mm, med dozer,
med pejleradar Green Archer, mekanikervogn med kran.

Selvkørende 355 6 56 1x155 mm 30" 1,0m
haubits (M 109) lx12 ,7mm

Pansretkranvogn 965 3 55 lxl2,7mm 30" 1.0m
(1.1578)

Helikopter Anskallel- Fabrikat Anvendelse Max .
sesår hastighed

(kmJt)

Hughes 1971 Hughes Observa- 230
ToolCo nons-
(amerikansk) helikopter

Søværnet

.

Type B,~e. æng· Bred- Dybg. Fart Armering Besæl- Antal KLASSE og
de de m knob ning besæt- enheder
m m ninger

Fregat 1965 112 12 4,5 30 Sø/sø missiler 176 2 PEDER SKRAM
Sil/luft missiler Herluf Trolle
lx27 mm
(dob)
4x40mm
4x20mm
Dybdebomber
Torpedoer

Korvet 1977·80 84 10,3 4,5 28 Sø/sø missiler 90 3 NIELS JUEL
Sølluft missiler Olfert Fischer
lx76mm Peter Tordenskiold
4x20mm
Dybdebomber

Minelægger 1962-63 IT 13 3,5 17 4x76mm 113 4 FALSTER
4x20mm Møen, Fyen
Miner Sjælland

1977-78 45 8,2 2,3 12 2x20mm 27 2 LINDORMEN
Miner Lossen
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Type
Bvrr'" ILæng- Bred· Dybg. Fart Armenng Besæt- Anlal KLASSE og

de de m knob ning besæt- enheder
m m ninger

Torpedobåd 1964-65 30 8,0 2,5 50 1 eller 24 6 SØLØVEN
2x40mm Søridderen
4 eller Søbjørnen
2xTorpedoer Søhesten
Miner Sehunden

Søulven

1975-78 46 7,4 2,5 40 lx76mm 24 10 WILLEMOES
4xTorpedoer Bille, Bredal
ogleller sø/sø Hammer
mIssiler Huilfeldt
Miner Krieger, Norby

Rodsteen
Sehested
Suenson

MInestryger 1954·56 44 8,5 2,5 13 lx40mm 31 3 SUND
Grønsund
Guldborgsund
Vilsund

Bevogtnings· 1960·64 37 6,8 2,0 2D lx40mm 23 8 DAPHNE
tartøj lx2Dmm Dryade"

Dybdebomber Havfruen
Miner Najaden

Neptun
Nymfen
Ran. RDla

IJndervands- 1956-63 55 4,5 4,0 16 8xTorpedoer 33 2 DELFINEN
båd Spækhuggeren

Springeren

1969·70 44 4,6 4,5 18 8xTorpedoer 21 2 NARHVALEN
Nordkaperen

Inspektions- 1962·63 72 11,5 5,0 18 lx76mm 72 4 HVIDBJØRNEN
skib Dybdebomber Vædderen

Helikopter Ingoll
LYNX Fylla

1973·75 75 12 4,5 18,5 1x76mm 60 1 BESKYTTEREN
Helikopter
LYNX

Inspektions· 1960 27 7 3,0 10 2x2Dmm 14 2 MAAGEN
kuller Mallemukken

1973 31,4 7,7 5,8 12 2x2Dmm 14 3 AGDLEK
Agpa, Tulugaq

Orlogskuller 1969 25,5 6,0 3,0 11 2x2Dmm 9 9 BARSØ, Drelø
Miner Farø, Læsø

Romsø, Rømø
Samse, Thurø
Vejrø

Bevogtnings. 1975 13,3 4,5 1,2 lxmaskingev, 5 2 BOTVED (stor)
båd Y375, Y376

1975 9,8 3,3 0,9 lxmaskingev, 4 3 BOTVED (lille)
Y377,Y378,Y379

Tankskib 1945 53 10,0 4,0 11 lx20mm 13 2 RIMFAXE
Sklnlaxe

Transp. lartøj 1985 37 7,6 2,7 11 4 1 SLEIPNER

Kongeskib 1931 75 10 3,7 14 55 1 DANNEBROG

Helokopl&r 1979-81 Kropslængde: 15,2 m (med mlor og hele 2 8 LYNX
loldet: 10,6ml, mlordlameter: 12,8m 8-134,8-142,
højde: 3,6 m, operatIv luldvægt: 4300 kg 8-170,8-175,
maximallart: 140 knob. 8-181,8-249,

8-191,8-256

Slandard 1985 - 54 8:6 3,0 30 lx76 mm og 15-28 1 FLYVEFISKEN
Flex 300 mlnerydnings-

udstyr eller
sølsomissiler
og anlimISSil-
udstyr eller
miner og
antirmssfl-
system .

b

\1:+5

•

.....
....:t:

tr' J..
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Flyvevåbnet
Bevæbning

Kampfly
F·16 1980 4 General Jagerbomber 2200 1.20 mm

Dynamics Interceptor bomber og
(amerikansk) raketter

RF·35 1970 1 5MB Rekognosce- 2200 6 kameraslationer
Draken (svensk) ringsfly 2.30 mm bomber

Jagerbomber og raketter

F·35 1970 1 SAAB Jagerbomber 2200 2.30 mm
Draken (svensk) bomber og

raketter

Transportfly m.m,
C 130 1975 Lockheed Transponfly 620
Hercules (amerikansk)

G III 1981 GUlfstream Fiskeri· 950
Gulfstream American inspektion

(amerikansk)

r-17 1975 SAAB Skolefly m.v. 250
(svensk)

Helikoptere

Raketter
Type Anskaflel · Antal Anvendelse RækkeVidde

sesår eskadrill. km

Hawk 1965 mod fly 40
1983-86 i lav oc middel heide

Hjemmeværnets materiel
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Benævnelse Kaliber Største Gennembryd· Antal skud
skudafstand ningsevne pr. minut

panserstål

Ud over alm.
håndvåben :
Maskingevær M/62 7.62mm 600-1000 m 1200

Panserværnsraket
Mf72 66 mm 250m 30 cm

Dysekanon M/65 og 84mm 500 m 40 cm
Carl·Guslaf M/79 84 mm 100m 40cm

Anlal Bemanding Bevæbning Opgaver

Hjemmeværnskutter sr 8·12 Alm. håndvåben og Farvandsovarvågning,
Maskingevær M/62 anløbskontrol,

søredningstjeneste

Luftmeldepost 385 7 Alm. håndvåben Observation af lavt-
gående fly, ABC·
varsling m.v.

Lavvarslingscenlral 6 30 Alm. håndvåban Fly· og ABC-varsling

T ---



Tillæg 3:

Forsvarsministerens redegørelse af
31. oktober 1988 til Folketinget for
løsning af forsvarets opgaver i de
nærmeste år

Indledning
Den 31. december 1987 udløb det seneste
forsvarsforlig. Fra foråret 1987 og et år
frem forhandlede de tidligere forligspartier
om tilvejebringelseafet fælles grundlagfor
en videreførelse af de senere års politiske
stabilitet på forsvarsområdet. Forbandlin
gerne blev afbrudt afvalget, hvorved perio
den præget af usikkerhed om forsvarets
fremtidige vilkår blev yderligereforlænget.

Problemerne omkring en længeresigtet
ordning for forsvaret blev i juni 1988 gjort
til genstand for indgående forhandlinger i
Folketinget. Disse forhandlinger mundede
ud i en folketingsbeslutning, der blev støttet
af et bredt flertal.

Ved denne Folketingsbeslutning af30. [u
ni 1988 om en forsvarsordning blev rege·
ringen pålagt inden udgangen af oktober
måned 1988 at give Tinget en redegørelse
om regeringenspolitik for løsning afforsva.
rets opgaver i de nærmeste år.

Redegørelsenskulle efter Folleetingsbeslut
ningen indeholde regeringensforslag til beo
slutninger om bevillingsrammer, styrke.
mål, strukturændringer, rationaliseringer
og materielanskaffeiser for finansårene
1989, 1990 og 1991.

Folketinget besluttede samtidig nedsættel
se af en forsvarskommission, der senest in-

den udgangen af 1989 skal gennemføre en
kulegravning afforsvarets opgaver i lyset af
den teknologiske udvikling og forholdet
mellem øst og Vest, herunder de stedfin
dende nedrustningsbestræbelser. Kommissi
onens redegørelser skal kunne danne
grundlag for en eventuel genforhandling
mellem forligspartierne af forsvarsbudget·
tet for 1991 samt indgåelseafet forsvarsfor·
lig for de følgende år.

"Forsvarskommissionen af 1988" blev
nedsat den 12. juli 1988.

Forsvarskommissionen har på~~dt sit
arbejde med en række analyser afjorudsæt·
rungerne for dansk forsvar i den kommen
de årrække. Kommissionen har således ned
sat en gruppe, der skal analysere de forskel.
lige mulige udviklingstendenser i de kom
mende år på det sikkerbeds- og nedrust
ningspolitiske område. Samtidig skal en an
den gruppe vurdere den forventede udoile
ling inden for NA TO-alliancen, herunder
især spørgsmålet om byrdefordelingen ind
en for Alliancen og om udgifterne til NA·
TOs infrastrukturprogrammer.

Kommissionen har endvidere nedsat en
rationaliseringsgruppe, der i løbet af de
kommende måneder vil analysere mulig.
hederne for fortsatte rationaliseringer ind
en for forsvaret med det sigte at forøge de
egentlige kampstyrker. Gruppen, der bistås
afet privat konsulentfirma, har påbegyndt
særlige undersøgelser af strukturerne om
kringforsvarets øverste ledelse ogforsvarets
bygningsdrift oganlægsvirksomhed. Samti-
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dig iværksættes en undersøgelse afværnenes
administration med udgangspunkt i den
enkelte enhed.

Endelig udarbejdes der særlige udrednin
ger om styrkeforholdet mellem øst og Vest
samt om den forventede våbenteknologiske
udvikling.

Forudsætninger
Igennem en årrække er der sket en udbu
ling af forsvarsbudgettet. Det skyldes en
række faktorer, herunder bl.a. at efterkrigs·
tidens våbenhjælp fra især USA er ophørt,
og at Danmarks bidrag til NA TOs infra.
strukturprogrammer. der afholdes inden
for forsvarsbudgettet, er steget væsentligt.
Hertil kommer, at den teknologiske udoile
ling gør det stadig vanskeligere at forsyne
forsvaret med moderne materiel.

Selvom derer gennemført rationalisertn
ger og reduktioner af både freds- og krigs.
styrken, har disse ikke været tilstrækkelige
til at skabe balance mellem mål og midler
for forsvaret.

1 løbet afden sidste snes år er antallet af
militært personel i hærens fredsstyrke såle
des blevet halveret og i de to andre værn re
duceret med ca. en trediedel. Krigsstyrken i
hæren er i 1981 reduceret fra 78.000 til
72.000 mand, ogfredsstyrken (militært per
sonel) fra 32.000 i 1965 til nu ca. 17.000
mand. A ntallet afværnepligtige i forsvaret
er gået ned fra ca. 31.500 mandår i 1965 til
ca. 9.400 i 1988 og har endda været lavere.
Søværnets kampenheder er skåret ned fra
47 i 1970 til 36, og antallet afflyvevåbnets
kampfly fra 128 i 1965 til 89. Samtidig er
de: også sket en udhuling af krigsbehold·
mngerne.

På denne baggrund er der et stigende beo
hov for yderligere rationaliseringer og til
pasninger bl.a. i form af reduktion affor'
svarets støttestrukturer med henblik på til
pasning til de reducerede styrkemål. Som
nævnt har forsvarskommissionen begyndt
arbejdet med disse problemer.

Med henblik på at skabe defærrest mulige
bindinger for arbejdet i [orsuarskommis
sionen foreslår regeringen, at man i tiden
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frem til afslutningen afarbejdet i kommis
sionen søgerat opretholdeforsvarets nuvæ
rende størrelse, sammensætning og organi
sation. Specielt bør reduktioner i antallet af
kampafgørende enheder i denne periode
undgås.

Beslutninger om større materielanskaffeI
ser, der må anses for hensigtsmæssige, og
som ikke kan udsættes til efter 1991, må
træffes i løbet afperioden.

Regeringen forudsætter i øvrigt, at Dan
marks nuværende alliance- og forstærk
ningspolitik og dermed forsvarets formål og
opgaver fastholdes uændret.

Med de efterfølgendeforslag til forsvarets
indretning i de kommende 3 år læggerrege
ringen op til, at der nu søges tilvejebragt
bred enighed om forsvarets dimension og
sammensætning i perioden.

Forsvarsbudgettet
Regeringen foreslår, at udgifterne til en
kommendeforsvarsordningfor 1989-91 ba
serer sig på det nuværende forsvarsbudget,
således som det er fremlagt i forslag til fi
nanslov for 1989 med budgetoverslagstal
for årene 1990-91. Finanslovsforslaget for
1989 har samme niveau som finansloven
for 1988, men dog som forudsat med tillæg
afudgifterne til bygning af 4 nye fiskeriin
spektionsskibe.

Forsvarsbudgettet reguleres endvidere
som hidtil for aftalte stigninger i personel
udgifterne samt for valutakursudsving og
prisudvikling for materiel, brændstof mv.,
som det er nødvendigt at importere.

Der forudsættes som hidtil ydet kompen
sation for forsvarets deltagelse i forure
ningsbekæmpelse og lignende ikke-militære
opgaver samt for fredsbevarende operatio
ner under FN.

Forventede stigninger i Danmarks bidrag
til NA TOs infrastrukturprogrammer ud
gør et alvorligt problem for forsvaret. For
1988 vil bidraget udgøre ca. 340 mio. kr.,
men dette beløb må forventes at stige til
mere end 500 mio. kr. årligt i løbet af de
kommende år. Efter den ~ældende praksis
afholdes disse bidrag af forsvarsbudgettet,
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Materiel
Som resultatafgodkendelse af materielan
skaffelser i forudgående aftaleperiode vide
reføres gennem perioden en række projek
ter. Blandt disse er anskaffelse af panser
værnshelikoptere og pansrede mandskabs
vogne med maskinkanoner samt modifika
tion afartilleri til hæren. Endvidere første

der således reelt vil blive reduceret i de næ- serie på 7 enheder af den nye skibstype
steår. Dette problem analyseres som anført STANDARD-FLEX 300 og 3 ubåde af
i forsvarskommissionen, og regeringen vil KOBBEN-klassen til søværnetsamt 12 F-16
efterafslutningenafkommissionens uurde- fly til flyvevåbnet.
ring tage stilling til, om der under hensyn Andre projekter, der er bevilget og under
til nødvendigheden afsolidaritetom defæl- gennemførelse, omfatter leveringafblandt
les opgaver i NA TO bør stilles forslag om andet søminer, signalmateriel, hjulkøretøj
en ændret bevillingspraksis på dette områ- er, våben ogammunition samt udførelse af
de. visse modifikationsarbejder.

Regeringen finder endvidere, at det er Inspektionsskibene af HVIDBJØRNEN-
værdifuldt, at Danmark opretholder en klassen afløses afnye helikopterbærende in
permanent beredskabsstyrke til rådighed spektionsskibe, der vil udgøre en væsentlig
for FN. Denne styrke udgør grundlagetfor forbedringaffiskeriinspektionen ved Færø
udsendelse afstyrken til Cypern og FN-ob- erne og Grønland.
servatører bl.a. i Afghanistan. Medens de Anskaffelsen af moderne nærluftforsvar
direkte udgifter til styrkerne i udlandet i til hæren, der er bevilget, men som blev ud
princippet refunderes afFN, er der ikke re- sat i 1986, vil blive genoptaget i perioden.
fusion afudgifterne til den permanente be- Regeringen foreslår, at der i perioden
redskabsstyrke, der muliggør hurtig dansk 1989-91 træffes beslutning om iværksættel
indsats. Regeringen finder, at der i forbin- se afen række materielanskaffeiser og mo
delse med en kommende begæring om difikationsprogrammer, som ikke kan af
dansk bistand - eksempelvis til Namibia - vente resultatet af forsvarskommissionens
bør søges ekstra bevilling til denne bered- overvejelser. Regeringen lægger i dennefor
skabsstyrke. bindeise vægt på, at man ikke ved disse an-

I forbindelse med defortsatte bestræbelser skaffeiser foretager dispositioner, der på af
på rationalisering og tilpasninger forudsæt- gørende måde kan påvirke kommissionens
tes, at indtægter ved afhændelse afforsva- længeresigtede arbejde.
rets arealer og ejendomme tilgår forsvaret, Regeringen finder det nødvendigt, at der
således at tilskyndelser til sådanne rationa- sker en fornyelse afden nedslidte kamp
liseringer øges. vognspark. Kampvogne erfortsat væsentli-

Afplanlægnings- og dispositionsmæssige gefor løsning afhærens opgaver. Standar
årsager foreslår regeringen, at der kan fore- diseringsmæssige og taktiske hensyn tilsiger,
tages overførsel af mer-/mindreforbrug af at de danske kampvogne er afsamme type,
bevillinger til det efterfølgende finansår. som anvendes afvore allierede i området.
Overførsel afbevillingerud over en sterrel- . Det er i denforbindelse afgørende, at hæren
sepå 2% afbevillingsrammen bør dog kun besidder tidssvarende kampvogne.
kunne foretages eftersærskiltbemyndigelse, Regeringen foreslår derfor en modemise
dog således at udgifterne til mønstringer af ring af den eksisterende kampvognspark,
planlægningsmæssige grunde kan overføres uden at der ændres ved det samlede antal
frit fra år til år inden for 3-års perioden. vogne. Moderniseringen omfatter modifi

kation af eksisterende LEOPARD-kamp
vogne samt anskaffelse og modifikation af
brugte tyske LEOPARD-kampvo~e. End
videreplanlægges modifikation af de bedste
afde eksisterende CENTURION-kampvog
ne.

De ældste CENTURION-kampvogne,
som er operativt og teknologisk forældede,
forudsættes u,dfaset i et antal, der svarer til
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det antal brugte LEOPARD-kampvogne,
der anskaffes.

Til hæren foreslås i øvrigt anskaffet mo
derne automatiseret skydeledelse til feltar
tilleriet samt natobservationsudstyr til for
bedring afevnen til kamp i mørke og ned
sat sigtbarhed.

I søværnet foreslår regeringen viderefø
relse afanskaffelsen afSTANDARD-FLEX
300 skibe, inkl. moduler og sonarsystemer.
Anskaffelsen afførste serie på 7 skibe blev
iværksat i 1985, ogprototypen er nu under
afprøvning. Det samlede projekt omfatter i
alt 16 skibe. Det er planen at indgå kon
trakt på anden serie på i alt fire skibe i
1990, medens det ikke er nødvendigt på nu
værende tidspunkt at træffe beslutning om
anskaffelsen aftredie serie på 5 skibe. An
den serie omfatter 4 enheder udrustet som
kampenheder med sø- og luftmålssystemer.
Det samlede STANDARD-FLEX program
på 16 skibe skal erstatte i alt 22 bevogt
ningsfartøjer, minestrygere og torpedobåde,
der er teknisk forældede og nedslidte efter i
gennemsnit 25 års tjeneste.

Til forbedring afluftforsvarsevnen i mis
silbådene af WILLEMOES-klassen og mi
nelæggere afFALSTER-klassen planlægges
anskaffet et let missilsystem til nærluftfor
svar.

Til søværnet planlægges endvidere an
skaffet diverse signal- og telemateriel.

Endelig planlægges de 2 ubåde afNAR
HVALEN-klassen levetidsforlænget. Rege
ringen finder, at forholdene i Østerseen be
gunstiger anvendelse afubåde. Levetidsfor
længelsen, der er langt mindre bekostelig
end en egentlig nyanskaffelse, indebærer, at
antallet afubåde fortsat vil kunne holdes
på fem.

Regeringen foreslår, at fregatterne indtil
videre bevares, idet spørgsmålet om eventu
el yderligere levetid overvejes af[orsuars
kommissionen.

I flyvevåbnet planlægges anskaffelse af
ammunition til fly. Det drejer sig primært
om luft-til-luft missiler, hvor der er behov
for moderne missiler samt for opbygning af
beholdningerne.
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Der foreslås endvidere anskaffet elektro
nisk identifikationsudstyr til kampfly.

Regeringen finder det væsentligt, at også
hjemmeværnet følger med i den materielle
udvikling. Der foreslås anskaffet ABC-be
skyttelsesudstyr til den enkelte mand, pan
serværn til forbedring af hjemmeværnets
muligheder for panserbekæmpelse samt nye
kuttere til afløsning afde ældste, der er fra
1922.

Det samlede disponeringsbeløb for an
skaffelserne i perioden forudsættes i det uæ
sentlige at svare til det samlede beløb til
materielinvesteringer over de 3 år.

Ved køb afforsvarsmateriel fra udlandet
tilstræbes fortsat størst mulig dansk med
produktion eller anden form for leverancer
fra dansk industri.

Det tilstræbes endvidere fortsat, at arbej
der for forsvaret, som for øjeblikket udføres
i udlandet, i muligt omfang søges udført af
forsvarets egne værksteder eller civile dan
ske virksomheder, såfremt der herved opnås
samfundsøkonomiske fordele, herunder
valutabesparelser.

Regeringen vil endvidere tage initiativ
til, at der søges iværksat udviklingsprojek.
ter omkring materielsamarbejde mellem
danske og udenlandske virksomheder. Por
målet hermed er at medvirke til at forbedre
civil dansk industris konkurrencedygtighed
på især det højteknologiske område.

Personel
Hærens militære krigsstyrke på ca. 72.000
mand for.eslås opretholdt.

Felthæren påregnes uændret at omfatte
fem brigader, sekskampgrupper samt et an
tal bataljoner m.m.

Lokalforsvaret bør omfatte et uændret
antal bataljoner.

Hærens fredsstyrke på ca. 20.700 mand
søges forøget med ca. 1.000 årsværk, jj ned
enfor. Hertil kommer personel til ENs
fredsbevarende opgaver, bl.a. på Cypern.

Søværnets krigsstruktur foreslås ændret
som angivet i materielafsnittet.



Søværnets fredsstyrke på ca. 7.900 mand
søges opretholdt.

Flyvevåbnets krigsstruktur foreslåsfast
holdt uændret. Fredsstyrken på ca. 9.400
mand søges opretholdt.

Hjemmeværnet
Regeringen forudsætter, at hjemmeværnets
karakter og virke fastholdes uændret.

Hjemmeværnet skal således fortsat kunne
modtage, udruste og uddanne alle egnede,
som søger medlemskab.

Hjemmeværnets organisation trænger til
en betydelig modernisering og foreslås æn
dret med udgangspunkt i Hjemmeværns
kommandoens 6-års plan. Der oprettes
samtidig et tjenestestedskorps. som indtil
udgangen af 1990, hvor den nugældende
dispensation fra ligebehandlingsloven udlø
ber, forbeholdes kvinder.

Forvaltningsfunktionerne forudsættes
samtidig omlagt og tilpasset organisations
ændringerne.

Samtidig påbegyndes for fastansat mili
tært personel opbygning afen ny uddannel
sesordning. som i videst mulige udstræk-

ning integreres med forsvarets øvrige ud
dannelsesvirksomhed.

Værnepligt
Regerin~enforeslår en yderligeredifferenti
ering af tjenestetiden for værnepligtige, så
ledes at det tilstræbes, at den enkelte vær
nepligtige ikke yder tjeneste længere, end
hvad der bl.a. under hensyn til hans uddan
nelseer hensigtsmæssigt. Den første samlede
tjenestetid for menige foreslås på den bag
grund fastsat til normalt mellem 9 og 12
måneder, men det forudsættes, at den ved
enkelte typer tjeneste kan reduceres til 4
måneder.

Uddannelsen afværnepligtige søges sam
tidig styrket i alle værnene.

Personelsammensætningen tilpasses i
øvrigt løbende under hensyntagen til løs
ningen af forsvarets opgaver, fortsat gen
nemførelse af personel- og uddannelses
strukturen, de fastsatte rammer, den perso
nelmæssige fleksibilitet, rekrutteringsmu
lighederne m.m.

I forslag til finanslov for 1989 indgår for
1989følgende antal årsværk for stamperso
nel og værnepligtige:

Stampersonel Værnepligtige

Hæren 6.862 7.664
Søværnet 3.146 947
Flyvevåbnet 5.068 815

I alt 15.076 9.426

Regeringen finder det af betydning, at
der sker en betydeligforøgelse afantallet af
værnepligtige, der indkaldes. Dette vil bi
drage til en foryngelse ogfastholdelseafmo
biliseringsstyrken. Hertil kommer, at en
forøgelse af antallet af værnepligtige vil
indebære en samlet merbeskæftigelse, der
søges tilvejebragt uden stigning i den samle
de lønsum.

Det foreslås, at antallet af værnepligtige
årsværk gradvis forøges i hæren med ca.

2.000 til ca. 9.600 i 1991, medens der i sø
værnet ogflyvevåbnet kun sker en mindre
forøgelse. Samtidigforeslås antallet afstam
personel i hæren reduceretmed ca. 1.000 til
ca. 5.900, medens der i søværnet og flyve
våbnet sker mindre reduktioner.

Samtidig foreslår regeringen, at der gen
nemføres en reform af aflønningen af
værnepligtige. Regeringen finder, at løn
nen i den kortest mulige værnepligtsperiode
- dvs. 4 måneder - kan nedsættes til et ni-
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veau svarende til det, der er gældende i Sve
rige ogNorge. For de værnepligtige, der har
længere tjenestetid, bør værnepligtslønnen
fastholdes omkring det nuværende niveau,
medens der for genindkaldte bør ske en stig
ning i aflønningen. Der tilsigtes en samlet
besparelse ved en sådan reform, som skal
kunne dække merudgifterne ved indkaldel
se afflere værnepligtige. Regeringen agter
at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal frem
læggeforsla~ på dette område med henblik
på gennemførelse i 1989.

Målsætningen for antallet afmønstrings
dage i perioden 1989-91 foreslås til 225.000
i hæren, 12.000 i søværnet og 21.000 i fly
vevåbnet. Det foreslås, at der af planlæg
ningsmæssige grunde frit kan ske overførsel
afopsparede mønstringsdage fra år til år i
J-års perioden.

Struktur mv.
Regeringen foreslår, at hærens garnisone
ring i det jyskfynske område ændres, så der
opnås en mere rationel anvendelse af eta
blissementerne. A ntallet af regimenter bør
reduceres og overflødige etablissementer
rømmes, dog først efter at bygningerne er
søgt afhændet til andre offentlige eller pri
vate formål. Samtidig undersøges det, om
institutioner under forsvaret, der i dag er
placeret i Københavnsområdet, kan udflyt
tes.

Tilpasningen gennemføres over en korte
re årrække under fornøden hensyntagen til
personellet.

Det tilstræbes, at der, når ændringerne er
gennemført, opnås en årlig driftsbesparelse
i størrelsesordenen ca. 50 mio. kr.

Det foreslås endvidere, at søværnets støt
testruktur snarest tilpasses de operative en
heders behov. Flådestation København fore
slås reduceret til anløbshavn, og eskadrer,
skibe og visse værkstedsfunktioner foreslås
udflyttet til Flådestation Frederikshavn og
Flådestation Korsør, der begge bibeholdes
som flådestationer. Større udbygningforud
sættes dog kun at ske i Frederikshavn. An
tallet afhoved- og specialskolerforeslås re-
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duceret fra 7 til 4. Den samlede omstruktu
rering bør gennemføres over en periode på
højst 10 år og under fornøden hensyntagen
til personellet.

Overflødige etablissementer forudsættes
rømmet, dog først efter at de er søgt afhæn
det til andre offentlige eller private formål.

Det tilstræbes, at der, når tilpasningen er
gennemført, opnås en årlig driftsbesparelse
i størrelsesordenen ca. 100 mio. kr.

Efter aftale med Administrations- ogPer
sonaledepartementet har Forsvarsministeri
et iværksat et organisationsudviklingspro
jekt. Projektet har bl.a. til formål at styrke
den overordnede ledelse gennem mål- og
rammestyring samt at gennemføre størst
mulig decentralisering og rationalisering af
aktivitetsstyringen. Det er i forbindelse her
med besluttet at indføre koncernledelse for
Forsvarsministeriets område pr. 1. jånuar
1989.

Der gennemføres samtidig organisatori
ske og bemandingsmæssige ændringer med
henblik på overførselafflest mulige ressour
cer til de kampafgørende enheder og til de
uddannende områder.

Det værnsfælles område vil fortsat i takt
med udviklingen, herunder decentraliserin
gen, blive effektiviseret og rationaliseret.

Med henblik på at forbedre funktionsbe
tingelserne for visse myndigheder samt ud
nytte forsvarets etablissementer mere ratio
nelt vil der blive søgt gennemført geografi
ske omplaceringer, der vil omfatte en ræk
ke myndigheder i Københavnsområdet.

Privatisering
Det er regeringens opfattelse, at der i dag
inden for forsvarets område udføres en ræk
ke opgaver, der naturligt kan og bør udfø
res i den private sektor. Regeringen overvej
er derfor overførsel afsådanne opgaver i de
kommende år.

Der er således i september 1988 iværksat
en undersøgelseafmulighederne for priva
tisering afStatens Konfektion, der i dag ud
fører konfektionsarbejde for en lang række
institutioner.



Regeringen undersøgersamtidig mulighe
derne for, at de eftersyns-, reparations- og
vedligeholdelsesarbejder, der i dag udføres
på Orlogsværftet, bortset fra specialværk
stederne, overføres til fJri:vate værfter. Rege
ringen har i den forbindelse påbegyndt
drøftelser med Danyard A/S i Frederiks
havn med henblik på at undersøge, hvor
vidt værftet på konkurrencedygtige vilkår
kan overtage en del afdisse arbejder i til
knytning til det omfattende samarbejde,
der i forvejen består mellem værftet og sø
værnet om bl.a. bygning afSTANDARD
FLEX JOO-serien.

Regeringen overvejer samtidig snarest at
udbyde de resterende almindelige eftersyns
og vedligeholdelsesarbejder i fri licitation.
Det er - som ovenfor anført - fortsat rege
ringens plan, at en del af Orlogsværftets
specialværksteder, bl.a. afvåbenteknisk art,
bevares i offentligt regi; men at de i løbet af

den næste 10 års periode udflyttes til Frede
rikshavn og Korsør.

Mslutning
Regeringen har i denne redegørelse frem
lagt sit syn på de kommende års indretning
af dansk forsvar.

Regeringen lægger afgørende vægt på, at
der søges tilvejebragt enighed om forsvarets
dimension og sammensætning, og at længe
tiltrængte strukturtilpasninger nu sættes i
værk.

Regeringen finder det væsentligt, at den
lange periode af politisk usikkerhed om
kring forsvaret afløses af en periode med
stabilitet.

Det er regeringens håb, at der påny kan
tilvejebringes et bredt folketingsjlerta~ der
vil tage medansvarfor løsningen afde store
problemer, dansk forsvar står overfor.
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