


FORORD

Såvel den internationale udvikling som den forsvars

og sikkerhedspolitiske situation har i årene 1991-92 under

gået en markant udvikling . Disse ændringer har i høj grad

haft en afsmittende virkning på forsvarets opbygning og vir

ke.

Forsvarsforliget 1989-91 med tilhørende tillægsafta

ler, og ikke mindst tillægsaftalen af 3. april 1991, der for

længede forliget til også at omfatte 1992, medførte omfatten

de strukturtilpasninger og rationaliseringer i forsvaret.

Hærens garnisonering, tilpasningen af søværnets støttestruk

tur herunder udflytningen fra Holmen, og strukturtilpasnin

gerne i flyvevåbnet er nogle eksempler herpå.

Det er derfor faldet naturligt at udgive en samlet

redegørelse, der dækker perioden fra 1. januar 1991 frem til

31. december 1992 under den tidligere regering, således at

linierne op til og baggrunden for aftalen om forsvarets ord

ning 1993-94 af 13. november 1992, er trukket op i en

kortfattet og let tilgængelig form.

KØBENHAVN, den 24. februar 1993

HANS HÆKKERUP
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DEN FORTSATTE UDMØNTNING AF FORSVARSFORLIGET 1989-91

1. I 1991, som var tredje år af forsvarsforliget 1989-

91 oprindeligt aftalte 3 år, fortsatte gennemførelsen af for

ligets forskellige elementer. Iværksættelsen og gennemførel

sen af de mange projekter, der er omfattet af forliget, har

løbende været drøftet mellem partierne bag forsvarsforliget:

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det

Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti.

Tillægsaftalen af 3. april 1991

2. I efteråret 1990 stod det klart, at den internatio-

nale situation - og dermed forudsætningerne for udviklingen

af dansk forsvar, som forsvarskommissionen tidligere havde

analyseret - fortsat var under forandring og endnu var for

uklar til, at man kunne gennemføre dyberegående strukturæn

dringer af dansk forsvar.

Der indledtes derfor en række politiske drøftelser

om forsvarets mulige udvikling efter 1990, herunder også mu

ligheden af at forlænge 89-forliget til også at omfatte 1992

og eventuelt 1993, så der på baggrund af forsvarskommissio

nens beretning og den ændrede sikkerhedspolitiske situation

kunne gennemføres en nøjere analyse af forsvarets fremtidige

opbygning.

De politiske drøftelser, som kortvarigt blev afbrudt

på grund af folketingsvalget i december 1990, resulterede den

3. april 1991 i endnu en tillægsaftale til forsvarsforliget,

som - med enkelte justeringer og tilpasninger - forlængede

forliget endnu et år frem til og med udgangen af 1992.

3. Tillægsaftalen af 3. april 1991 betød besparelser på

forsvarsbudgettet i 1991 og 1992 på henholdsvis 100 mio. og

300 mio. kr.

Besparelserne blev bl.a. udmøntet ved en nedsættelse

af forsvarets beredskab og aktivitetsniveau. En nedsættelse,

som var mulig på grund af den forøgede varslingstid som følge

af den positive udvikling i den internationale situation.

· 1
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Hærens garnisonering

4. Det indgår i aftalen om forsvarets ordning 1989-

1991, at der i perioden 1989 - 1994 sker ændring af hærens

garnisonering med henblik på at opnå en mere rationel anven

delse af hærens etablissementer. Ændringerne påregnes at med

føre årlige driftsbesparelser på omkring 50 mio. kr. fra

1995.

Den l. januar 1991 blev Kongens Jyske Fodregiment i

Fredericia sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev,

mens Fynske Livregiment i Odense blev sammenlagt med Sles

vigske Fodregiment den l. august 1991. De tre regimenter er

således nu sammenlagt under benævnelsen Slesvigske Fodregi

ment med garnison i Haderslev.

Den l. januar 1992 blev Sjællandske og Jyske Tele

grafregiment sammenlagt under navnet Telegrafregimentet med

garnison i Fredericia.

Ombygningen af Btilows kaserne i Fredericia er af

sluttet. I fortsættelse heraf er Hærens Signalskole pr. l.

august 1992 flyttet fra Høvelte til Fredericia, mens For

svarets Forvaltningsskole pr. l. november 1992 flyttede fra

Kastellet til Høvelte.

Ved Sergentskolen på Fyn, der blev oprettet pr. l.

juli 1990, blev der i løbet af august 1991 oprettet yderli

gere to kurser: Reserveofficerskursus og Videreuddannelses

trin II for mellemledere.

Ved udgangen af 1992 r . størstedelen af den aftalte

plan for ændring af hærens gar lisonering gennemført. Således

udestår kun flytningen af Hæ.ens Sergentskole fra Sønderborg

til Odense.

Tilpasning af søværnets støttestruktur

5. Forsvarsforliget 1989-91 fastsætter, at søværnets

støttestruktur skal tilpasses de operative enheders behov.

Herunder skal eskadrer, skibe og Orlogsværftets specialværk

steder udflyttes til flådestationerne i Korsør og Frederiks

havn, og en række eftersyns-, og reparations- og vedlige-



3

holdelsesopgaver udbydes til civile værfter. Søværnets skole

struktur skal reorganiseres og forenkles, og antallet af sko

ler reduceres fra 7 til 4.

Det tilstræbes at der opnås en årlig driftsbesparel

se på ca. 90-100 mio. kr., når udflytningen er gennemført .

6. Som forudsat i forliget blev der efterfølgende ned-

sat en styringsgruppe - med bl.a. repræsentanter for pers0

nelorganisationerne på hovedorganisationsniveau - som udar

bejdede en detaljeret plan for tilpasningens gennemførelse.

Planen blev fremlagt til drøftelse mellem forligspartierne i

efteråret 1989. Den blev godkendt i januar 1990 ved "Tillæg

til aftale af 14. marts 1989 om forsvarets ordning 1989-1991"

dateret 26. januar 1990, som er indgået mellem partierne bag

forsvarsforliget.

Udflytningen fra Holmen er efterfølgende iværksat og

styres af "Implementeringsstyringsgruppen vedrørende udflyt

ning fra Holmen", der har Chefen for Forsvarsstaben som for

mand.

Pr. l. januar 1991 blev antallet af skoler i søvær

net reduceret fra 7 til 5 som led i reorganiseringen af sko

lestrukturen. Orlogsværftet var primo 1991 under gradvis luk

ning og skibsvedligeholdelsesdelen blev nedlagt den 21. juni

1991. Ultimo juni 1992 godkendte forligspartierne, at arbej

det ved Holmens Motorværksted udbydes i licitation, idet der

gives Søværnets Materielkommando lejlighed til at byde på den

udbudte opgave. Afgørelse vedrørende fremtidig varetagelse af

opgaven forventes truffet medio 1993.

Bygningsmæssigt er bl.a. byggeriet af det våbenmeka

niske værksted samt af elektronik- og elektroværkstedet

igangsat i Frederikshavn, og værkstederne forventes færdige

og ibrugtaget ultimo maj 1994. I Korsør blev købet af bygnin

gerne fra SCANGLAS A/S godkendt af Finansudvalget i juni

1991. Forligspartierne har herudover godkendt, at Søværnets

Publikationssektion udflyttes til Korsør, samt at Søværnets

Søkortdepotfunktion samles i Frederikshavn.
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Farvandsovervågningsenhederne blev den l. juli 1991

baseret i henholdsvis Korsør (FLYVEFISKEN-klassen) og Fre

derikshavn (BARSØ-klassen). Fregateskadren og Torpedobåds

eskadren flyttede til Korsør henholdsvis l. maj 1992 og l.

april 1992 og skiftede samtidig navn til henholdsvis 2. og 4.

Eskadre. Mineskibseskadren flyttede til Frederikshavn 1.

april 1992 og skiftede samtidig navn til 3. Eskadre. Samme

dag skiftede Inspektionsskibseskadren, der allerede var hjem

hørende i Frederikshavn, navn til l. Eskadre. Hermed resterer

på skibssiden kun udflytningen af Undervandsbådseskadren fra

Holmen. Den forventes udflyttet l. maj 1993 og skifter samti

dig navn til 5. Eskadre.

Ved udgangen af 1992 forelå der ikke endelig af

gørelse vedrørende den fremtidige anvendelse af de bygninger

og arealer på Holmen, som bliver ledige ved forsvarets ud

flytning.

Tilpasning af flyvevåbnets struktur

7. Med tillægsaftale af 3. april 1991 blev det bestemt

at nedsætte en styringsgruppe vedrørende flyvevåbnet. sty

ringsgruppen afleverede den 31. januar 1992 sin "Plan for

tilpasning af flyvevåbnets struktur".

Hovedlinierne i styringsgruppens anbefalinger blev 

efter endt høring i amterne - politisk tiltrådt ved Tillægs

aftalen af 14. maj 1992 om tilpasning af flyvevåbnets struk

tur. Det blev herunder aftalt, at flyvevåbnets struktur til

passes i overensstemmelse med hovedretningslinierne i sty

ringsgruppens plan. Forsvarskommandoen har efterfølgende ned

sat en implementeringsstyringsgruppe, som skal tilsikre en

planmæssig implementering af tillægsaftalen dvs.:

at Flyvestation Karup ændrer status til deploye

ringsflyvestation,

at der i Karup etableres en civil flyteknisk virk

somhed,

at Hærens Operative Kommando flyttes fra Århus til

Karup, samt
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at flyveskolen flyttes fra Avnø til Karup.

Det blev endvidere aftalt, at den første halvdel af den

sidste DRAKEN-eskadrille udfases pr. 1. januar 1993, samt at

den resterende del af DRAKEN-flyene udfases, når F-16 fly kan

overtage fotorekognosceringsopgaver, dog tidligst med udgan

gen af 1993.

De foreslåede tilpasninger af flyvevåbnets struktur

aftaltes gennemført inden den 1. juli 1995.

I fortsættelse af omstruktureringerne blev det aftalt,

at der skal iværksættes en nærmere undersøgelse af mulighe

derne for yderligere at forenkle niveauopdelingen i vedlige

holdelsesstrukturen, bortset fra på kampflyområdet og i HAWK

systemet.

Aftalen fastsatte endvidere, at personel, som berøres

af strukturtilpasninger, skal omfattes af de samme personel

begunstigende ordninger som ved hidtidige omlægninger i med

før af forsvarsforliget.

Endelig aftaltes det, at Flyvestation Avnø skal søges

overdraget til offentlig eller privat virksomhed, samt at der

skal nedsættes en initiativgruppe under ledelse af Forsvars

ministeriet, såfremt dette ikke viser sig muligt. Det blev i

den forbindelse aftalt, at udgifterne hertil i givet fald

skal forelægges særskilt for forligspartierne.

I fortsættelse af Tillægsaftalen af 14. maj 1992 har

Finansudvalget den 17. juni 1992 givet sin tilslutning til,

at forsvaret i samarbejde med de danske firmaer FLS Industri

es A/S og Per Udsen Co. Aircraft Industry A/S samt det ameri

kanske firma General Dynamics Corporation deltager i etab

lering af en civil flyrelateret virksomhed på flyvestation

Karup. Virksomheden blev etableret den 17. september 1992

under navnet Danish Aerotech A/S.

For at virksomheden snarest kan nå op på en størrelse,

der har gode muligheder som fundament for yderligere ekspan

sion, er det nødvendigt, at de deltagende parter indlednings

vis tilfører virksomheden opgaver. De har alle givet tilsagn

herom. Forsvaret lader således i en overgangsperiode på ca. 5
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år på samlet fGrret·r.J.ingsmæssig basis en ræk·ke opqaver I:1dføre

ved selsk-abet. Der vil efter den ind.ledende periode blive

taget still~ng til, Gm øpgaverne forts-at på forretn~ngsmæssi

ge vilkår kan forb~ive i selsk-abet.

Forl.igspartierne fo-rl:1dsatte i til.lægsa.fta.len a.f 1,4. maj

1.992, at m·in.isteriet vil være velvillig over for eventuelt at

sku.l.le sti·lle yderl.igere arealer og bygninger mv. på Fly

vestation Karup til rådighed for erhvervsfGrmål. FGrhandlin

ger herom mellem Forsvarsministeriet og Karup KGrnrnune er ind

ledt august 1992.

Udv.a.lget yedrøJ:ende. fGrsvarets . udvikli.ng. mv.

8. I medfør af t .i.llægsaftalen af 3. april 1991 blev "Ud-

valget vedrørende f orsva.re't s udvikling mv." neds-at. Udvalget

skulle fGretage en gennemgribende analyse af de la.ngtsigtede

mål for det samlede forsvars udvikling. Udvalget skulle he.r

under inddrage resl:11tat·erne fra "styringsgruppen vedrørende

flyvevåbnet".

Udvalget blev nedsat den ll. april 1991 med Depar

tementschefen SGm formand og med Afdelingschefen for 1. af

deling, Forsva.rschefen, Chefen for Forsvarsstaben og direk

tøren for Forsvarets Forskningstjeneste som medlemmer. Udval

get fik til opgave at foretage en analyse af forsvarets frem

tidige struktur Gg størrelse, herunder omfanget af værneplig

ten, forsvarets fremtidige materielanskaffelser samt for

svarets fremtidige beredskab.

Analysen skulle bl .a. omfatte en vurdering af behovet

for eventuelle justeringer af forsvarskommissionens forslag

til formulering af forsvarets formål og opgaver.

Udvalget færdiggjorde sin rapport den 2. marts 1992, og

udvalgets forslag og anbefalinger blev offentliggjort den 10.

marts.

Det understreges i udvalgets anbefalinger, at udvalget

ikke har "set det som sin opgave at udarbejde et egentligt

oplæg til et forsvarsforlig for perioden efter 1992, hvor det

nuværende forlig udløber.
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Udvalget peger derimod på hovedlinier og tendenser, som

man fra politisk side kan drøfte og tage stilling til under

de kommende forsvarsforligsforhandlinger".

I rapporten anbefaler udvalget bl.a. at nedsætte værne

pligtstiden med 1 måned for hovedparten af de værnepligtige,

at udskifte forældet materiel i de 3 værn og i hjemmeværnet,

at reducere forsvarets fredsstyrke, at reducere hærens mili

tære krigsstyrke samt at nedlægge to regimenter i hæren.

Udvalget tilslutter sig herudover anbefalingerne i pla

nen fra "styringsgruppen vedrørende flyvevåbnet".

Udvalgets rapport indgik i de politiske drøftelser, som

ledte til aftalen af 13. november 1992 om forsvarets ordning

1993-1994.

Udviklingen på personelområdet

9. Personelområdet har i 1991-1992 været præget af tilpas-

ninger af personelstyrken i forbindelse med aftalte rationa

liseringer mv. Således er de selektive og koordinerede ansæt

telsesstop videreført tilpasset situationen, ligesom de nød

vendige foranstaltninger i form af personale- og servicekon

torer til at afbøde virkningerne for personellet er videre

ført og udbygget.

Finansministeriet har fra den centrale omstillingsfond

bevilget støtte til flere forsøgsprojekter vedrørende perso

naleomstilling i forsvaret. Projekternes formål har bl.a.

været at udvikle rådgivningsekspertise til brug for kommende

personaletilpasninger i forsvaret.

For at sikre strukturens fortsatte balance er der in

denfor Forsvarskommandoens område, sideløbende med den

styrkemæssige tilpasning og i overensstemmelse med personel

og uddannelsesstrukturens principper, gennemført en revur

dering af den niveaumæssige placering af militære stillinger

på leder- og mellemlederniveau.

1. august 1991 blev der indført ny tjenesteomgang for

værnepligtige læger, hvorefter læger, der forretter værne

pligtstjeneste i forsvaret herunder også kvinder på værne-
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pligtslignende vilkår, opnår en fortrinsstilling i forbindel

se med den almindelige turnusuddannelse for læger . Den nye

ordning har medført en ønsket øget tilgang til forsvaret af

værnepligtige læger .

Med henblik på at øge de værnepligtiges beskæftigelses

og uddannelsesmuligheder efter endt værnepligtstjeneste er

der ved en række af forsvarets tjenestesteder gennemført ini

tiativer i samarbejde med de værnepligtige.

For faste officerer i hjemmeværnet blev der ultimo 1991

iværksat en ny personel- og uddannelsesstruktur parallelt med

den, der er gældende inden for Forsvarskommandoens område. I

tilslutning hertil har Hjemmeværnskommandoen iværksat rekrut

tering, og de første kadetter fra hjemmeværnet er blevet op

taget på officersgrunduddannelsen i 1992 på Hærens Officers

skole.

Den 27. november 1991 blev Forsvarets Medalje indstif

tet. Medaljen tildeles militært og civilt personel, der har

udført en for forsvaret fortjenstfuld indsats uden for Kon

geriget Danmarks grænser. Forsvarschefen uddelte for første

gang medaljen den 30. november 1992 til godt 500 personer for

bl.a. indsatsen under Golfkrigen.

Udviklingen på materielområdet

10. Udviklingen på materielområdet har været præget af til

gang af nyt materiel begrundet i tidligere bevillinger, For

svarsforliget 1989-1991 med tilhørende tillægsaftaler, udfas

ning af erstattet materiel samt forberedelser til reduktioner

i medfør af CFE-aftalen om våbenbegrænsning.

11. I 1991 blev der truffet beslutning om at anskaffe mis-

silsystemet STINGER fra firmaet General Dynamics, USA, samt

et kontrol- og varslingssystem fra det danske firma Terma

Elektronik A/S som nyt nærluftforsvarssystem til hæren.

Moderniseringen af 230 Leopard-kampvogne, der indgår

som en del af hærens kampvognsprojekt, blev påbegyndt i 1989,

og er forløbet efter planen. Moderniseringen af 70 CENTURION-
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kampvogne blev annulleret i medfør af den nye aftale af 13.

november 1992.

Hærens Flyvetjeneste modtog i løbet af 1991 de sidste 6

af i alt 12 FENNEC panserværnshelikoptere.

Der blev i 1992 indgået kontrakt om levering af et da

tamatbaseret skyde- og ildledningssystem til hærens feltar

tilleri. I perioden er der tillige indgået kontrakter om le

vering af yderligere natobservationsudstyr til hæren samt af

ca. 40.000 fragmentationsveste. Den danske FN-styrke i det

tidligere Jugoslavien er bl.a. udstyret med sådanne veste.

FN-styrken er herudover blevet tilført yderligere beskyttel

sesudstyr i form af nye hjelme og beskyttelsesbriller, og et

arbejde med ekstrabeskyttelse af i første omgang FN-styrkens

pansrede mandskabsvogne er iværksat med udgangen af 1992 .

12. I søværnet er gennemførelsen af STANDARD FLEX 300-pro

jektet fortsat . Ved udgangen af 1992 var 6 enheder af l.

series i alt 7 enheder indsat i operativ tjeneste. Der blev i

1990 givet bevilling til bygning af 2. serie på 6 enheder med

reduceret skibs- og elektronikudrustning, og i 1992 blev der

givet tilslutning til færdigudrustning af 4 af disse og an

skaffelse af diverse moduler, herunder et søopmålingsmodul

til civil brug.

I 1991-1992 har søværnet modtaget de sidste 3 af i alt

4 nye inspektionsskibe til afløsning af de nu udfasede in

spektionsskibe af HVIDBJ0RNEN-klassen. Inspektionsskibet THE

TIS har i 1991-1992 på indtægtsdækket basis gennemført seis

miske målinger i farvandene vest og nordøst for Grønland for

NUNAOIL A/S.

Inspektionskutterne MAAGEN OG MALLEMUKKEN samt bevogt

ningsfartøjerne af DAPHNE-klassen er blevet udfaset.

Levetidsforlængelse af undervandsbådene af NARHVALEN

klassen blev iværksat i 1991, og der er indledt anskaffelse

af 2 mobile, landbaserede sømålsmissilbatterier.

Den afsluttende anskaffelse af søminer af typen SGM 80

blev kontraheret i 1991, medens anskaffelsen af let luft-
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værnsmissilsystem STINGER til minelæggere af FALSTER-klassen

og torpedobåde af WILLEMOES-klassen blev iværksat i 1992.

Anskaffelse af signal- og telemateriel til korvetterne af

NIELS JUEL-klassen blev iværksat i 1992. Anskaffelsen omfat

ter et informationssystem, der svarer til informationssyste

merne i STANDARD FLEX og THETIS-klassen suppleret med NATOs

standard datatransmissionssystem LINK ll. systemet, der ind

ledningsvist blev installeret på korvetten OLFERT FISCHER i

forbindelse med dennes deltagelse i FNs flådeembargo i Den

persiske Golf, er af afgørende værdi for samvirket med andre

fartøjer.

13. I flyvevåbnet er der i henhold til tillægsaftalerne af

3. april 1991 og 14 . maj 1992 indledt en udfasning af DRAKEN

flyene. I overensstemmelse med Forsvarskommissionens anbefa

ling overgår flyvevåbnet herefter til udelukkende at operere

med kampfly af typen F-1G.

For at holde disse fly teknisk og operativt i drift i

deres resterende levetid frem til omkring år 2010, vil det

være nødvendigt at gennemføre en opdatering. Der er mellem de

oprindelige F-1G lande - Belgien, Danmark, Holland, Norge og

USA - opnået enighed om et fælles opdateringsprogram . Projek

tet, der benævnes F-1G Mid Life Update, har til formål at

opdatere flyets egenskaber og muligheder for effektiv delta

gelse i løsning af opgaver i omrAdeluftforsvaret. Endvidere

simplificeres såvel betjening F ,m vedligeholdelse af flyet.

Ved tillægsaftalen af 3. april 1991 blev det besluttet

at iværksætte dansk deltagel se i programmets udviklingsfase.

I følge aftalen om forsvarets ordning 1989-1991 skal

der til flyvevåbnets F-1G fly anskaffes tidssvarende luftfor

svarsmissiler. Anskaffelsen var planlagt kontraheret i 1990,

men blev udsat i forbindelse med beslutningen om deltagelse i

F-1G opdateringsprogrammet.

14. Anskaffelsen af G nye kuttere til hjemmeværnet til af

løsning af de ældste af Marinehjemmeværnets fartøjer blev
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tiltrådt i marts 1991. De to første er leveret med udgangen

af 1992; de næste forventes leveret i 1993-1994 .

Der blev i august 1992 givet tilslutning til anskaffel

se af natsigteudstyr til hjemmeværnets 84 mm dysekanon M/65.

15 . I medfør af CFE-traktaten, som trådte i kraft pr. 17.

juli 1992, er Danmark forpligtet til at reducere sin kamp

vognsstyrke med 146 kampvogne. Reduktionen, som bl.a. gennem

føres ved destruktion, vil blive gennemført med 37 kampvogne

inden midten af 1993, yderligere 51 kampvogne inden efteråret

1994 og de sidste 58 kampvogne inden midten af 1995.

OPFØLGNING AF FORSVARSKOMMISSIONENS ANBEFALINGER

Tilpasning af forsvarets øverste ledelse

16. I fortsættelse af forsvarskommissionens anbefalinger

blev Styringsgruppen vedrørende tilpasning af forsvarets

øverste militære ledelse nedsat i februar 1990. styringsgrup

pen afgav sin beretning den 29. juni 1990. Det blev bl.a.

anbefalet heri, at Vestre Landsdelskommando nedlægges, at

østre Landsdelskommando reduceres og ændres til en operativ

stab svarende til Jyske Division, og at Hærens Operative Kom

mando oprettes som en ny fælles kommando for hærens enheder.

Styringsgruppen foreslog, at Kommandoen foreløbigt og i

mindst 2 år blev etableret i Århus, idet dens endelige pla

cering foresloges fastlagt inden for rammerne af et nyt for

svarsforlig og set i sammenhæng med spørgsmålet om flyvevåb

nets fremtidige struktur og størrelse.

Den samlede omstrukturering af forsvarets øverste mili

tære ledelse er den 28 . august 1990 iværksat med virkning fra

1. januar 1991.

"styringsgruppen vedrørende flyvevåbnet", der som tid

ligere nævnt blev nedsat i medfør af Tillægsaftalen af 3.

april 1991, skulle bl.a . fremsætte forslag til den fremtidige

placering af Hærens Operative Kommando.
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styringsgruppen foreslog i sin "Plan for tilpasning af

flyvevåbnets struktur" af 31. januar 1992, at Hærens Operati

ve Kommando blev indplaceret på Flyvestation Karup. Et for

slag som Udvalget vedrørende forsvarets udvikling efterføl

gende tiltrådte i sin "Rapport om forsvarets fremtidige

struktur og størrelse" af 2. marts 1992. Denne beslutning er

senere tiltrådt politisk ved Tillægsaftale af 14. maj 1992 om

tilpasning af flyvevåbnets struktur. Hærens operative Komman

do planlægges herefter flyttet fra Århus til Flyvestation

Karup pr. 1. august 1993.

Omlægning af forsvarets bygge- og anlægsvirksomhed

17. Styringsgruppen vedrørende omlægning af forsvarets

bygge- og anlægsvirksomhed, der ligeledes blev nedsat i fort

sættelse af Forsvarskommissionens anbefalinger, afgav sin

beretning med udgangen af august 1990.

på baggrund af Styringsgruppens beretning blev om

lægningen af bygge- og anlægsvirksomheden iværksat den 1.

januar 1991.

Ved omlægningen overførtes ansvaret for vedligeholdelse

af forsvarets bygninger, arealer og tekniske anlæg m.v. fra

Forsvarets Bygningstjeneste til Forsvarskommandoen. Flyvema

terielkommandoen overtog herunder ansvaret for administratio

nen af den danske del af NATO's brændstofforsyningsanlæg. Det

personale, der hidtil havde været beskæftiget med disse op

gaver i Forsvarets Bygningstjeneste, blev samtidig overført

til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen har i samme for

bindelse delegeret væsentlige dele af vedligeholdelsen, såle

des at det i princippet er chefen for det enkelte tjeneste

sted, som har ansvaret for at vedligeholde bygninger mv.

Implementeringen inden for såvel Forsvarskommandoens som For

svarets Bygningstjenestes område er afsluttet.

En tilsvarende ordning omkring hjemmeværnets bygge- og

anlægsvirksomhed blev implementeret den 1. januar 1992 som

anbefalet af styringsgruppen vedrørende undersøgelse af hjem

meværnet .
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Tilpasning af hjemmeværnets struktur

18. styringsgruppen vedrørende undersøgelse af hjemmeværnet

afleverede den 30. september 1991 sin rapport til Forsvarsmi

nisteren.

Partierne bag forsvarsforliget tiltrådte den 28. novem

ber 1991, at hjemmeværnet snarest struktureres og tilpasses i

overensstemmelse med styringsgruppens rapport. Det blev dog

særligt for hjemmeværnets konsulenttjeneste besluttet at føl

ge det forslag, som blev anbefalet af et flertal i Pro

jektgruppe 4, Konsulenttjenesten, og som blev støttet af et

mindretal i styringsgruppen.

Der er i fortsættelse heraf i 1992 gennemført og plan

lagt følgende tilpasninger i hjemmeværnets struktur:

a. Hjemmeværnsregionerne V og VIII pr. er 1. april 1992

sammenlagt til en ny Hjemmeværnsregion V, hvorved

hjemmeværnets geografiske inddeling er bragt i over

ensstemmelse med inddelingen af de øvrige dele af

totalforsvaret.

b . Marinehjemmeværnsdistrikterne 2 og 3 er pr. 1. april

1992 sammenlagt til et nyt Marinehjemmeværnsdistrikt

2.

c. Der er pr. 1. maj 1992 etableret et landsdækkende

koordinationselement for Virksomhedshjemmeværn.

d. Hjemmeværnscentre er oprettet pr. 1. oktober 1992.

Samplacering af myndigheder gennemføres i takt med,

at de bygnings- og ressourcemæssige muligheder her

for er til stede.

e. Som en videreførelse af Hjemmeværnskommandoens seks

årsplan etableres områdedepoter til betjening af alt

hjemmeværnspersonel indenfor respektive geografiske
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områder i takt med, at de bygnings- og ressourcemæs

sige muligheder tilvejebringes.

f. Der er etableret en rådsorganisation med repræsen

tanter fra alle grene af hjemmeværnet. Formålet her

med er at fremme forståelse og accept af hjemmevær

nets opgaver og virke.

g. Hjemmeværnskommandoens og Hjemmeværnsskolens organi

sation og bemanding er blevet behandlet i en pro

jektgruppe, hvis arbejde er færdiggjort ultimo 1992.

h. Der er sket en styrkelse af lederuddannelsen for

frivilligt personel, indledningsvis med indførelse

af yderligere ledelseskurser på Hjemmeværnsskolen.

i. En integreret befalingsmandsuddannelse for frivil

ligt personel er under udvikling.

j. En ny personelstruktur (P-S3) for hjemmeværnets

faste personel indføres fra 1. januar 1993.

k. Hjemmeværnets Personeladministrative System blev som

driftsprøve iværksat ved hjemmeværnets myndigheder

primo 1992 og forventes fuldt implementeret primo

1993.

For konsulenttjenestens vedkommende vedtog forligspar

tierne den 7. maj 1992 en todelt implementering af Styrings

gruppens anbefalinger, idet implementeringen af de anbefalin

ger, der kan karakteriseres som værende af mere principiel

karakter eller af vidererækkende betydning, skulle afvente

udnævnelsen af en ny Kommitteret for Hjemmeværnet, hvilket

skete pr. 1 jan 1993.
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Implementeringen af styringsgruppens anbefalinger føl

ges af en kontaktgruppe, der er nedsat under Forsvars

ministeriet. I kontaktgruppen indgår bl.a. repræsentanter f or

hjemmeværnets frivillige personel.

Forsvarets oplysningsvirksomhed

19. I sin vurdering af forsvarets oplysnings- og informa

tionsvirksomhed fandt Forsvarskommissionen, at denne virksom

hed burde ses i en bredere politisk sammenhæng. Kommissionen

afstod derfor i sin beretning fra at stille forslag om ænd

ring af forsvarets informationsstruktur.

I tillægsaftalen af 3. april 1991 blev det besluttet at

bevare Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste direkte

under Forsvarsministeriet. Det blev senere bestemt, at soci

alsektoren indtil videre skulle forblive i Forsvarets Oplys

nings- og Velfærdstjeneste.

I efteråret 1991 blev der under ledelse af Forsvarsmi

nisteriet gennemført en drøftelse mellem Forsvarets Oplys

nings- og Velfærdstjeneste og forsvarets øvrige informations

myndigheder. Man fandt, at der ikke på dette tidspunkt var

behov for væsentlige ændringer i forsvarets informationsvirk

somhed.

FORSVARSOMRADET pA GRØNLAND

20. Med henblik på vedligeholdelse og forsyning af DYE-ra

darstationerne i Grønland har US Air Force i mange år drevet

lufthavnene i Kulusuk og Søndre Strømfjord. Efter nedlæggel

sen af radarstationerne i løbet af 1990-1991 var der ikke

længere behov for at drive lufthavnene som amerikanske base

områder. Efter forhandlinger mellem danske, grønlandske og

amerikanske myndigheder overgik lufthavnene i Kulusuk og

Søndre Strømfjord herefter henholdsvis den l. oktober 1991 og

den l. oktober 1992 til Grønlands Hjemmestyre. Søndre Strøm

fjord ophørte fra samme dato med at have status som dansk

amerikansk forsvarsområde.
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UDVIKLINGEN I NATO

~tegi__o~forstærkningskoncept

21. NATO iværksatte på topmødet i London i juli 1990 udar

bejdelsen af et nyt strategisk koncept, som tog udgangspunkt

i den fundamentalt ændrede sikkerhedspolitiske situation i

Europa. Konceptet, der udgør den mest gennemgribende revision

af strategien i Alliancens historie, blev som noget nyt of

fentliggjort efter vedtagelsen på NATO-topmødet i Rom 7. - 8.

november 1991.

Alliancens ny strategi bryder med trusselsopfattelsen

fra den kolde krigs tid. Et massivt og omfattende angreb på

NATO betragtes således ikke længere som realistisk. Man kan

imidlertid ikke se bort fra den usikkerhed og ustabilitet,

der kendetegner situationen i Central- og østeuropa, Sovjet

unionen og områder uden for Europa.

Strategiens sikkerhedsbegreb er nyt og mere omfattende

end tidligere. Det anerkendes heri, at konflikter ikke kan

forebygges alene med militære midler, men at sikkerheden også

har politiske, økonomiske, sociale og økologiske aspekter.

De militære styrkers rolle omdefineres fra rene krigs

opgaver til også at omfatte virksomhed i freds- og krisetid.

Ikke mindst krisestyring spiller en central rolle i den ny

strategi, ligesom bevarelse af freden er et strategisk mål.

Det integrerede forsvar vil fortsat være en hovedopgave

for NATO. Det vil i en forudsigelig fremtid blive varetaget

ved opretholdelse af såvel konventionelle som nukleare styr

ker, men på et noget lavere niveau end hidtil. Nøgleordene

vil i fremtiden blive fleksibilitet, mobilitet og multinatio

nalitet.

Efter vedtagelsen af NATO's nye strategiske koncept

godkendte forsvarsministrene i december 1991 en række opføl

gende direktiver for konceptets gennemførelse med særlig vægt

på en revurdering af det konceptuelle grundlag for styrkernes

anvendelse samt udformningen af en ny styrkestruktur. Samti

dig medførte ændringerne i Central- og østeuropa et behov for
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nytænkning bl.a. på forstærkningsområdet. Dette førte til, at

ministrene ligeledes i december 1991 vedtog et nyt forstærk

n ingskoncept.

Forstærkningskonceptet tager udgangspunkt i, at det

ikke længere er muligt at forudse en bestemt veldefineret

trussel mod Alliancen, hvorfor det i princippet ikke kan for

udses, hvor behovet for styrkeindsætteIse bliver aktuelt, og

hvilke styrker der kan komme på tale.

Vægten lægges på lokal styrkeopbygning og forstærkning

med styrker, der frigøres og flyttes fra områder, der ikke

direkte er berørt af en skærpet situation. Derved opnås en

større grad af fleksibilitet - både politisk og militært 

idet styrkeopbygningen kan begrænses til områder, hvor der er

behov for enten kriseafværgelse, krisestyring eller imødegå

else af mere konkrete trusler, der er under udvikling.

Det ændrede trusselsbillede medfører endvidere, at det

ikke pa forhånd er givet, at en krisesituation i Alliancen

vil medføre behov for, at Danmark modtager forstærkninger.

Omvendt kan det i forbindelse med en krisesituation et andet

sted i Alliancen blive nødvendigt, at Danmark bidrager med

forstærkninger. Forstærkning vil derfor fremover ikke blot

være et spørgsmål om at modtage forstærkninger, men også om

eventuelt at bidrage, hvilket for en række af NATOs medlems

lande er en væsentlig ændring i forhold til tidligere.

Styrkestruktur

22. I december 1991 godkendte NATOs forsvarsministre for

melt en ny styrkestruktur for Alliancen. Den ny struktur tog

udgangspunkt i de ændrede krav til den militære planlægning,

som opløsningen af Warszawapagten og Sovjetunionen medførte,

bl.a. en ændret risikovurdering og den generelle udtynding af

de militære styrker efter gennemførelse af CFE-traktaten om

konventionel nedrustning.

Principperne for styrkestrukturen er afpasset efter den

strategiSke ramme. Strukturen understøtter specielt den stør

re vægt på konfliktafværgelse og krisestyring, ligesom den



18

opretholder evnen til fortsat at kunne leve op til kravene

for det integrerede forsvar. Strukturen, der omfatter alle

værn, er opdelt i tre kategorier.

Den første kategori er Hovedforsvarsstyrkerne. Disse

skal udgøre langt hovedparten af styrkerne i det integrerede

militære samarbejde. Det er forudsat, at der vil indgå både

enheder med højt indsatsberedskab og enheder med mobili

seringsstatus.

Den anden kategori er Reaktionsstyrkerne, som opde-

les i to typer; de Umiddelbare Reaktionsstyrker og de Hurtige

Reaktionsstyrker.

De Umiddelbare Reaktionsstyrker skal overtage den rol

le, som ACE Mobile Force i øjeblikket varetager. Omfanget af

styrker i de Umiddelbare Reaktionsstyrker forudses dog at

blive større, så mulighederne for at synliggøre Alliancesoli

dariteten gennem planlægnings- og øvelsesaktiviteter øges, og

så der sikres muligheder for optimal politisk signalgivning i

krisestyringsøjemed.

De Hurtige Reaktionsstyrker består af styrker, der vil

kunne gennemføre mere omfattende opgaver, herunder egentlige

kampopgaver. Kernen i den landmilitære del vil blive et bri

tisk ledet korps, med indsættelsesoptioner, der omfatter op

til fire divisioners værdi (op til 70.000 mand), der vil kun

ne sammensættes efter situationen. Fra de øvrige værn vil der

ligeledes kunne sammensættes styrker afhængigt af situatio-

nen.

Opbygningsstyrkerne er den tredje kategori, som først

og fremmest omfatter de hidtidige nordamerikanske forstærk

ningsenheder og europæiske styrker, der står uden for det

integrerede militære samarbejde, i praksis franske og spanske

styrker.

I 1992 blev implementeringen af den nye styrkestruktur

iværksat med henblik på, at den samlede struktur er på plads

ved udgangen af 1995. Alle nationer har derfor iværksat til

tag, der skal tilpasse de militære styrkers struktur.



19

Det er hensigten, at Danmark skal bidrage til såvel

Hovedforsvarsstyrkerne som Reaktionsstyrkerne med militære

enheder fra alle tre værn. Langt hovedparten af styrkerne vil

indgå i Hovedforsvarsstyrkerne, hvorved Danmark fastholder

sine internationale forpligtelser og det nære samarbejde med

Tyskland bl.a. gennem Enhedskommandoen i Karup og det fælles

dansk-tyske korps (LANDJUT) iRendsborg.

Kommandostruktur

23 . NATOs oprindelige militære kommandostruktur var opbyg

get med udgangspunkt i et trusselsbillede præget af den kolde

krig og risikoen for en øst/Vest konfrontation på det europæ

iske kontinent. Den omfattede tre overordnede militære myn

digheder:

Europakommandoen,

Atlantkommandoen, og

Kanalkommandoen .

Som en konsekvens af ændringerne i det europæiske sik

kerhedsbillede opstod der et naturligt ønske om at tilpasse

strukturen til den internationale udvikling samt finde be

sparelser på de af nationerne fællesfinansierede budgetter.

Efter intense forhandlinger - og på baggrund af anbefalinger

indeholdt i en rapport fra en særlig nedsat arbejdsgruppe 

vedtog NATOs forsvarsministre på deres møde i maj måned 1992

en ny kommandostruktur:

Kanalkommandoen sammenlægges med Europakommandoen.

NATOs Nordregion (bestående af Danmark og Slesvig

Holsten samt Norge med hovedkvarter i Kolsås, Nor

ge) nedlægges. Der oprettes i stedet en ny Nord

vestregion med hovedkvarter i Storbritannien, be

stående af Storbritannien og Norge samt flådestyr

ker fra en række lande omkring Nordsøen herunder

også danske.
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Danmark og Slesvig-Holsten indgår i Centralregio

nen (med Belgien, Holland, Luxembourg og Tyskland)

med hovedkvarter i Brunssum, Holland .

Den dansk-tyske Enhedskommando med hovedkvarter i

Karup, bibeholdes, men overføres til Centralregio

nen.

De danske flådestyrker vil referere til Nord

vestregionen , mens hær- og flystyrker refererer

til Centralregionen. Enhedskommandoen bevarer an

svaret for alle operationer i sit ansvarsområde og

vil fortsat have kommando over alle danske hær-,

fly- og flådestyrker efter beslutning om kommando

overdragelse til NATO.

Gennemførelsen af den nye kommandostruktur sker etape

vist. Det er således planen, at Enhedskommandoen overføres

til Centralregionen med udgangen af 1993, mens Nordvestregio

nen overtager kommandoen , når et planlagt hovedkvartersbyg

geri er tilendebragt.

NATO støtte til fredsbevarende operationer

24. NATO-udenrigsministrene traf i Oslo den 4. juni 1992

principbeslutning om at ville støtte Konferencen for sikker

hed og samarbejde i Europa (CSCE) med fredsbevarende opera

tioner . Man fandt, at de europæiske og transatlantiske insti 

tutioner CSCE, NATO, EF og den Vesteuropæiske Union (WEU)

burde støtte hinanden for at fremme stabiliteten og sikker

heden i Europa. Dette blev bekræftet i slutdokumentet fra

CScE-topmødet i Helsingfors den følgende måned. Her beslutte

de såvel NATO som WEU at udsende flådestyrker til støtte for

FN-overvågningsmissionen i Adriaterhavet i forbindelse med

konflikten i det tidligere Jugoslavien. Fra dansk side deltog

korvetten NIELS JUEL i en periode.

Udviklingen i det tidligere Jugoslavien, som bevirkede

en udvidelse af FNs fredsbevarende operationer med dansk del

tagelse, spillede en afgørende rolle for NATOs militære myn-
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digheders arbejde omkring fredsbevarende operationer. på an

modning fra FN udarbejdedes således planer for, hvorledes

NATO som organisation kunne deltage i sådanne operationer,

navnlig med henblik på gennemførelse af humanitære nødhjælp

soperationer.

på udenrigs- og forsvarsministermøderne i december 1992

var de fredsbevarende operationer i det tidligere Jugoslavien

et af hovedemnerne. Der blev opnået enighed om, at principi

elle beslutninger om indsættelse af NATo-styrker i fredsbe

varende operationer skal træffes af alle 16 NATO-lande i

enighed . Der var endvidere enighed om, at Alliancen skulle

være rede til at yde støtte til yderligere operationer i for

bindelse med konflikten i det tidligere Jugoslavien, hvis FNs

generalsekretær efter beslutning i FNs Sikkerhedsråd skulle

anmode herom.

Samarbejdet i NATO med de central- og østeuropæiske lande

25. Det Nordatlantiske Samarbejdsråd (North Atlantic Cooperation

Council, NACC) blev oprettet i december 1991 som et forum for

drøftelser af sikkerhedsspørgsmål mellem udenrigsministrene fra

NATO-landene og de tidligere Warszawapagtlande plus de baltiske

lande, - under et benævnt samarbejdslandene. I begyndelsen af 1992

etablerede NATO (minus Frankrig) i rammen af NACC et samarbejds~

forum på forsvarsministerplan benævnt Group on Defence Matters

(GDM). Det første forsvarsministermøde med samarbejdslandene blev

afholdt 1. april 1992.

GOM har i løbet af 1992 bidraget til samarbejdsprocessen ved

at arrangere udvekslingsbesøg og enkelte seminarer og workshops.

De første konkrete samarbejds-aktiviteter i GDM-regi var et semi

nar om forsvar i demokratiske samfund, som blev afholdt i begyn

delsen af juli 1992, samt gennemførelse af en "fact-finding mis

sion" med dansk deltagelse til Letland i midten af juli 1992.

NATOs samarbejdsaktiviteter i samarbejdslandene har afdækket

en række områder, hvor indsatsen bedst kan gennemføres på bila

teral basis. Fra dansk side har man koncentreret indsatsen omkring

østersø-området, herunder særligt de baltiske lande. De områder
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som forsvaret i særlig grad kan bidrage til, er rådgivning om FN

uddannelse og om forsvarets rolle i et demokratisk samfund. I 1991

og 1992 har indsatsen fortrinsvis udmøntet sig i besøg og ophold

ved institutioner under forsvaret af delegationer fra de baltiske

lande, men også et projekt vedrørende søopmåling ved Letland er

gennemført i løbet af 1992.

VABENKONTROLOMRiDET

Traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa (CFEl

26. Det blev på CSCE-topmødet 9. - 10. juli 1992 besluttet, at

alle lande, der er omfattet af CFE-aftalen, i praksis skulle op

træde, som om CFE-traktaten var trådt i kraft 17. juli 1992, til

trods for at Hviderusland endnu ikke havde ratificeret traktaten.

Aftalen trådte formelt i kraft 9. november 1992, efter at Hvide

rusland havde ratificeret, og alle staterne i det tidligere Sov

jetunionen (SNG-Iandene) havde afleveret deres ratifikations in

strumenter.

Traktaten giver landene mulighed for at gennemføre et nær

mere specificeret antal inspektioner i de andre lande for at kon

trollere, at traktaten overholdes. Danmark gennemførte således 7

inspektioner i traktatens første 120 dage og modtog selv 3 (alle

russiske) .

Den endelige tekst til "Slutakt for Forhandlingerne om Per

sonelstyrker", den såkaldte CFE 1.a. aftale, forelå et par dage

før CSCE topmødet i juli 1992. Uet blev her tilkendegivet, at af

talen ville blive sat i værk samtidig med CFE-traktatens foreløbi

ge ikrafttræden 17. juli 1992. Der er alene tale om et politisk

bindende dokument (ingen ratifikation), og hovedindholdet er, at

landene forpligter sig til ikke at lade deres landbaserede

fuldtids militære personel overstige et bestemt antal, når CFE

materiel reduktionerne er gennemført. Aftalen vedrører i princip

pet ikke søværnets personel.

For Danmarks vedkommende er loftet 39000 mand; i dette er

indregnet hærens supplementsstyrke på 11000 mand og et spillerum

på 4000 mand til variationer i indkaldelsen af værnepligtige.
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Aftalen indeholder også et ganske vidtgående krav om udveks

ling af informationer om styrketal mv.

wien-dokumentet 1992

27. CSCE forhandlingerne, der startede i 1972, førte frem til

vedtagelsen af det såkaldte Helsinki-dokument, som blev vedtaget i

1975. Dokumentet indeholder en række sikkerheds- og tillidsskaben

de foranstaltninger herunder regler for notifikation af øvelser

mv .• CSCE forhandlingerne er blevet ført videre, og Helsinki-doku

mentet blev i 1986 fulgt op af det såkaldte Stockholm-dokument,

som i 1990 blev afløst af Wien-dokumentet. Wien-dokumentet 1992 er

en yderligere raffineret version af det hidtidige dokument fra

1990, der trådte i kraft den l. januar 1991.

I forhold til det oprindelige Wien-dokument er afsnittet i

Wien-dokumentet 1992 om den årlige informationsudveksling især

blevet udbygget med krav om specificerede data (og fotografier)

vedrørende større våben- og materielsystemer samt information om

personelforøgelser for aktive enheder og om midlertidig aktivering

af ikke-aktive enheder.

I afsnittet om henholdsvis notifikation og observation af

militære aktiviteter er tærsklerne for antal tropper og kampvogne

nedsat til henholdsvis 9000 mand og 250 kampvogne (mod tidligere

13000 mand og 300 kampvogne) og 13000 mand og 300 kampvogne (mod

tidligere 17000 mand). Endvidere er reglerne i afsnittet om be

grænsende foranstaltninger blevet skærpet, og der er sket visse

justeringer angående inspektioner og evalueringsbesøg.

Som følge af SNG-landenes optagelse i CSCE-kredsen på CSCE

udenrigsministermødet i Prag i januar 1992 indeholder Wien-doku

mentet et annex, der udstrækker det geografiske anvendelsesområde

for sikkerheds- og tillidsskabende foranstaltninger til de nye

staters territorier, for så vidt de ikke allerede er omfattet; den

russiske del af Sibirien er dog ikke inkluderet.

Open Skies

28. Folketinget vedtog 10. december 1992, at Danmark skulle ra

tificere Traktaten om Observationsflyvninger (Open Skies). Den var
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som et første skridt i ratifikationsprocessen blevet undertegnet i

marts 1992 på CSCE-opfølgningsmødet i Helsingfors af NATO-landene,

de 5 centraleuropæiske stater samt Rusland, Hviderusland, Ukraine

og Georgien; senere har også Kirgisien underskrevet. Open Skies

giver landene adgang til gensidigt at foretage observationsflyv

ninger over hinandens territorier med ubevæbnede fly udstyret med

kameraer, infrarøde sensorer og radar.

Foreløbig har alene Canada, Tjekkoslovakiet og Danmark rati

ficeret traktaten. Formelt træder traktaten i kraft 60 dage efter,

at 20 lande har ratificeret den, forventeligt i sidste halvdel af

1993 .

I følge traktaten er Danmark pligtig til at acceptere op til

6 observationsflyvninger pr. år. I en overgangsperiode er tallet

nedsat til 4. Danmark har adgang til at udføre et tilsvarende an

talobservationsflyvninger.

Konvention om kemiske våben

29. Det lykkedes i efteråret FNs nedrustningskonference i Geneve

at fuldføre 20 års bestræbelser på at tilvejebringe en internatio

nal aftale om kemiske våben. Aftalen sigter på helt at afskaffe

disse våben i modsætning til Geneveprotokollen fra 1925, som alene

forbyder anvendelse af sådanne våben. Konventionen foreskriver

oprettelsen af en særlig organisation, der skal forestå kontrollen

med destruktionen af selve våbnene og med produktionsfaciliteter

ne. samtlige våben skal destrueres inden for 10 år efter konven

tionens ikrafttræden. Den forventes åbnet for undertegnelse i

1993.

Forum of Security cooperation (FSC\'

30. på CSCE-topmødet i juli 1992 vedtog stats- og regeringsche

ferne en erklæring, "The ·challenge of change", som også indeholder

mandatet for de igangværende våbenkontrolforhandlinger med delta

gelse af 52 stater, "CSCE Forum for Security Co-operation". For

handlingerne blev indledt 22. september 1992. Hermed er de bestræ

belser, som hidtil har været gjort i CFE-regi overført til CSCE:

både egentlig våbenkontrol og forskellige former for tillidsska-
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belse hører nu hjemme i de te nye forum, som må formodes at blive

en hovedhjørnesten i fremt dens sikkerhedsarkitektur.

Af mandatet fremgår, at forhandlingerne ikke bare skal om

fatte våbenkontrol, men og å regelmæssige konsultationer om fælles

sikkerhedsspørgsmål og bes~ræbelser på at mindske risikoen for

konflikt.

FORSVARETS INTERNATIONALE OPGAVER

FN-operationer

31. I løbet af 1991-92 deltog Danmark i FNs fredsbevarende ope

rationer således:

UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus). Danmarks bi

drag til denne styrke på Cypern, der blev oprettet i

1964, har de seneste år omfattet en styrke på ca. 350

mand. Den 15. december 1992 ophørte den operative opgave

for den danske bataljon, idet man fra dansk side har

valgt at trække bataljonen hjem bl.a. i lyset af de mange

andre opgaver for FN, der kræver dansk bidrag. Når tilba

getrækningen er tilendebragt vil der tilbage på øen være

5 danske officerer og sergenter, som indgår i hovedkvar

terets stab.

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization).

Organisationen blev oprettet på grundlag af våbenhvile

aftalen i 1949 mellem Israel og de arabiske nabostater.

Der indgår ca. 11 danske FN-observatører i UNTSO ud af i

alt ca . 270 observatører fra en lang række lande.

UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India

and Pakistan) Styrken, der er på ca . 38 observatører,

blev oprettet i 1948 til overvågning af den pakistansk

indiske våbenstilstandslinie i Kashmir. Danmark deltager

med ca. 6 observatører.

OSGAP (Office Secretary General in Afghanistan and Pa

kistan). Missonen blev etableret i marts 1990 og har ca.

10 militærrådgivere, heraf en fra Danmark. Missionen har

til opgave at støtte og rådgive lokalt i forsøget på at

•
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skabe betingelser for en politisk og militær løsning af

konflikten i Afghanistan efter våbenhvilen af 29. august

1992.

UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission). Den

ca. 410 mand store styrke har til opgave at overvåge den

demilitariserede zone, som er etableret på begge sider af

grænsen mellem Kuwait og Irak. Danmark deltager med ca. 6

observatører og en logistisk enhed på ca. 45 personer.

UNGCI (United Nations Guard contingent in Iraq).

FN iværksatte efter Golf-krigen en plan for at tilgodese

de humanitære behov i Golf-området.

Som led i denne plan blev der i Irak etableret et særligt

FN-vagtkorps, hvis formelle opgave er at beskytte FNs

personale, materiel og operationer. Reelt går sigtet vi

dere, idet indsættelsen af korpset har baggrund i et

ønske om at betrygge en tilbagevenden for de ca. 1,8 mio.

mennesker, først og fremmest kurdere, der efter Golf-kri

gen var blevet fordrevet fra deres hjem i Irak.

Ved udgangen af 1992 var der udsendt 55 danske vagter til

Irak. De danske vagter er rekrutteret af forsvaret, men

er civilt ansat på individuelle, tidsbestemte kontrakter.

Herudover stillede forsvaret fra maj 1991 14 personer til

rådighed for Dansk Flygtningehjælps arbejde under FNs

flygtningehøjkommissariat i Tyrkiet og Irak.

UNPROFOR (United Nations Proteetion Force in former Yu

goslavia). I foråret 1992 blev det besluttet bl.a . at

udsende en dansk bataljon til Kroatien for at støtte FNs

bestræbelser for at sikre en våbenhvile i området. Ud

over bataljonen bidrager dansk forsvar her med ca. 7 ob

servatører og et antal stabsofficerer til hovedkvarteret,

i alt ca. 885 mand.

I efteråret 1992 blev det videre besluttet at bidrage til

FNs nyetablerede Bosnien-Herzegovina Command med et dansk

stabskornpagni og ca. 20 militære observatører, i alt ca .

170 mand.
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Golf-krigen

32. Den 17. januar 1991 vedtog Folketinget et lovforslag om

humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten

(Golf-krigen) .

på den baggrund udsendtes et dansk militært læge- og sa

nitetshold til Saudi-Arabien til støtte for britiske felthospita

ler, ligesom et amerikansk militært beredskabshospital i Holstebro

blev åbnet og bemandet med dansk personel. Hospitalet blev meldt

klar den 9. februar 1991 med i alt 200 sengepladser. Efter afslut

ningen af Golf-krigen i februar 1991 blev læge- og sanitetsholdet

trukket hjem, og militærhospitalet lukket.

Korvetten Olfert Fischer, der som et led et FNs sanktio

ner mod Irak blev sendt til Den Persiske Golf i september 1990,

vendte tilbage til Danmark medio september 1991. Under indsættel

sen anråbte Olfert Fischer knap 1100 skibe .

EF observatørmission i Jugoslavien

33. på opfordring af landene i CSCE-kredsen påtog EF sig i

løbet af sommeren 1991 at mægle mellem de stridende parter i den

jugoslaviske konflikt samt at lede indsættelsen af et observatør

korps, European Community Monitor Mission (ECMM), i konfliktområ

det til overvågning af våbenhviler mv.. De første observatører

blev sendt til det tidligere Jugoslavien i juli 1991 .

Med etableringen af FNs styrke, UNPROFOR, i det tidligere

Jugoslavien i foråret 1992 bortfaldt en del af missionens overvåg

ningsopgaver i Kroatien. Det gav mulighed for, at ECMM kunne af

sætte ressourcer til at virke i områder, hvor UNPROFOR på grund af

et i geografisk henseende ga~ske stramt mandat ikke kunne virke.

I løbet af 1992 er missionens indsættelsesområde blevet

udvidet til også at omfatte grænseegne i stater og regioner, som

støder op til konfliktområderne i det tidligere Jugoslavien,

f.eks. i Ungarn og Bulgarien.

Der deltager ved udgangen af 1992 ca. 350 personer i mis

sionen, hvoraf 22 er danske.

Ved årsskiftet 1992/93 overtager Danmark i kraft af sit

EF formandskab ledelsen af missionen. på personalesiden indebærer
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det, at ialt ca. 60 danske i første halvår af 1993 vil forrette

tjeneste ved ECMM.

Andre missioner

34. CSCE opretholdt i 1992 missioner i det tidligere Jugoslavi

en, dels i Makedonien (Skojpe), dels i Kosova, Vojvodina og San

djak. Der har deltaget ca. 3 personer fra forsvaret.

Herudover er personel fra forsvaret afgivet til Dansk Flygt

ningehjælp i det tidligere Jugoslavien (3 personer), i Somalia/

Kenya (2 personer), samt endelig i Armenien (l person).

FORSVARSFORLIGET 1993-94

Baggrund

35. Den 10. marts 1992 offentliggjorde "Udvalget vedrørende for

svarets udvikling mv." sin rapport om forsvarets fremtidige struk

tur og størrelse .

Det understregedes i rapporten, at der ikke var tale om et

egentligt oplæg til et nyt forsvarsforlig, men at udvalget udeluk

kende pegede på en række hovedlinier og tendenser, som man fra

politisk side kunne drøfte og tage stilling til under de forestå

ende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

I rapporten anbefalede udvalget bl.a. at nedsætte værne

pligtstiden med 1 måned for hovedparten af de værnepligtige, at

udskifte forældet materiel i all e 3 værn og i hjemmeværnet, at

reducere forsvarets fredsstyrk r , at reducere hærens militære

krigsstyrke samt at nedlægge t ~ regimenter i hæren og et par mili

tære etablissementer mv.

Udvalget tilsluttede sig herudover anbefalingerne i planen

fra "styringsgruppen vedrørende flyvevåbnet".

Udvalgets rapport indgik i de politiske drøftelser, som led

te til "Aftalen af 13. november 1992 om forsvarets ordning 1993

1994".
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Indhold

36. Aftalen af 13. november 1992 er indgået mellem de hidtidige

5 forligspartier og Centrumdemokraterne, dvs. 6 ud af Folketingets

8 partier.

Aftalen medfører nettobesparelser på forsvarsbudgettet i

1993 og i 1994 på henholdsvis 630 og 1 .090 mio. kr.

Det er hovedsigtet med forliget dels at afslutte de omstil

linger og tilpasninger, som er iværksat ved tidligere aftaler,

dels at påbegynde den nødvendige og hensigtsmæssige omstrukture

ring af dansk forsvar, som den ændrede sikkerhedspolitiske situ

ation tilsiger.

Den ovenfor omtalte omstrukturering af dansk forsvar omfat

ter bl.a.:

a. En reduktion af hærens militære krigsstyrke med knap

20% eller ca. 12.000 mand. Hærens militære krigsstyrke

vil herefter udgøre ca. 60.000 mand, hvori indgår den

nedenfor nævnte internationale enhed. Reduktionen, der

skal være afsluttet i 1996, omfatter nedlæggelse af 2.

Sjællandske Brigade, l. sjællandske Kampgruppe, 4.

Kampgruppe, to infanteribataljoner, 6. Telegrafbatal

jon, en transportbataljon på Sjælland, ti underafde

linger samt et antal logistiske enheder mv.. Hertil

kommer en reduktion af krigsstyrken på ca . 500 mand

som følge af allerede iværksatte materielanskaffelser

og moderniseringsprogrammer, der tenderer mod et mind

re personelindhold.

b. En reduktion af forsvarets fredsstyrke med ca. 3.220

årsværk, hvoraf de ca. 920 årsværk stammer fra allere

de igangsatte strukturtilpasninger og omorganiseringer

mv., og hvoraf ca. 1000 årsværk udspares som følge af

en reduktion af den første samlede tjeneste for vær

nepligtige.

c. opstilling af en dansk international hærenhed på ca.

4.500 mand, som skal være rede til indsættelse fra
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udgangen af 1995. Opstillingen har til formål at etab

lere en organisatorisk, uddannelsesmæssig og

beredskabsmæssig fleksibel dansk enhed af brigadestør

relse, som samlet - eller gennem indsættelse af en

eller flere situationsbestemt sammensatte underenheder

- er i stand til at løse et bredt spektrum af inter

nationale opgaver varierende fra fredsbevarende eller

humanitære operationer til egentlige kampopgaver. Den

internationale enhed skal således med kort varsel med

hele eller dele af sin styrke kunne deltage i fredsbe

varende, humanitære og andre lignende operationer un

der FN eller CSCE.

Enheden skal samtidig, fra og med udgangen af 1995,

kunne opstilles som en brigade til rådighed for NATO,

primært for Alliancens Hurtige Reaktionsstyrker, lige

som den skal kunne deltage i det nationale forsvar.

d. Justeringer af tidligere aftalte materielprojekter i

alle værn, herunder er bl.a. aftalen om modernisering

af 70 stk. CENTURION kampvogne som tidligere nævnt

stillet i bero.

Der anskaffes bl.a. 14 brugte bjærgningsvogne og 10

brugte brovogne, alle af LEOPARD-typen, indkøbes 3

brugte F-16 fly samt bygges en enhed af STANDARD FLEX

300 typen, 3. serie. Herudover iværksættes anskaffelse

af yderligere 6 nye kuttere til hjemmeværnet.

e . En generel sænkning af beredskabet, som bl.a. opnås

ved at reducere den første samlede tjeneste med 1 må

ned for hovedparten af de værnepligtige i de 3 værn.

Reduktionen får virkning for værnepligtige indkaldt

efter den 31. juli 1993.
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38. I medfør af forliget blev der i november og december 1992

iværksat en række udredningsarbejder.

Således er nedsat "Styringsgruppen vedrørende den interna

tionale enhed", som senest den l. juli 1993 skal stille forslag

til opstilling mv. af den internationale styrke med udgangspunkt i

beslutningerne fra CSCE topmødet i Helsinki og NATOs udenrigsmini

stermøde i juli 1992 samt på baggrund af en vurdering af for

svarets rolle i fremtidige freds- og stabilitetsskabende foran

staltninger i FN- og CSCE-regi, herunder disse organisationers

samarbejdsmuligheder med NATO. Styringsgruppen skal udarbejde en

samlet handlingsplan og i overensstemmelse hermed indstillinger,

som kan fremlægges til drøftelse mellem forligspartierne.

Videre er nedsat "Arbejdsgruppen vedrørende regimentssammen

lægninger", som senest den 31. december 1993 skal fremsætte for

slag til eventuelle sammenlægninger af kampstøtteregimenter mv. i

hæren samt afhændelse af heraf overflødiggjorte bygninger og area

ler.

Endelig er nedsat "Arbejdsgruppen vedrørende yderligere ra

tionaliseringer i og tilpasninger i søværnet", som senest l. de

cember 1993 skal fremsætte forslag til en eventuelle nedlæggelse

af Langelandsfortet og Avderødlejren samt afhændelse af heraf

overflødiggjorte bygninger og arealer. Arbejdsgruppen skal endvi

dere fremsætte forslag til eventuelle reduktioner og tilpasninger

i søværnets kystudkigsorganisation, hvis personel i vid udstræk

ning er ansat under farvandsvæsenet, samt forslag til afhændelse

af eventuelle ledigblevne bygninger og arealer.

Hertil kommer, at Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analy

segruppe er anmodet om at analysere forsvarets overordnede stuktur

og opgaver, herunder fremtidige konflikttyper og konsekvenser for

forsvaret og forsvarets rolle i krisestyring. Herudover er Rådgiv

nings- og Analysegruppen blevet anmodet om at gennemføre en række

specialanalyser om våbenkontrol, informationssystemers udvikling

til det globale niveau, simulation og endelig om antiubådsvåben

til Standard Flex-300 enheder.
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Der er hermed iværksat en række udredninger, som dels skal

tilvejebringe det detaljerede grundlag for at iværksætte allerede

allerede trufne, overordnede beslutninger, dels skal kunne indgå i

beslutningsgrundlaget for kommende overvejelser om forsvarets ud

vikling efter 1994.



TILLÆG

Oversigt over spørgsmål mv. i Folketinget i perioden l. oktober 1990 

l . oktober 1992 inden for Forsvarsministerens område.

LOVFORSLAG BEIlANDLE'r

l. Forslag til lov om humanitær bistand

til ofre for en eventuel væbnet kon

flikt i Mellemøsten (L 63).

Af Forsvarsministeren (Enggaard)

2 . Forslag til lov om forbud mod op-

hold på og færdsel gennem forsvarets

skydeområder og andre militære områder

(L BB).

Af Forsvarsministeren (Enggaard).

16/1 91 l.beh.17/l 91

Bet. 17/1 91

2.beh.17/l 91

3 .beh.17/l 91

23/1 91 l.beh. 5/2 91

Bet. 3/5 91

2.beh.14/5 91

3.beh.17/5 91

3 . Forslag om lov om tilvejebringelse

af befordringsmidler til det militære

forsvar og civilforsvaret (L 201).

Af Forsvarsministeren (Enggaard) 22/1 92 l.beh.29/l 92

Bet. 19/3 92

2.beh.26/3 92

3.beh. 2/4 92



2

************************************************.****.********************

FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING

l. Forslag t.il folketingsbeslut

ning om ændring af forholds

ordren for korvetten "olfert

Fiseher" (B 15).

Af Anette Just (FP) mfl.

Forslaget henvistes til behand

ling i Forsvarsudvalget og bort

faldt ved udløbet af folketings

Aret.

22/1

Behandlet.

l.beh. 30/1 91

2.

3.

Forslag til folketingsbeslut

ning om at standse indkøbet af

et nyt nærluftforsvarssystem

til forsvaret (B 14).

Af Pelle Voigt (SF) mfl.

Forslaget henvistes til behand

ling i Forsvarsudvalget og bort

faldt ved udløbet af folketings

Aret.

Forslag til folketingsbeslut

ning om flytningen af Forsvarets

Sergentskole fra Sønderborg til

til Odense (B 15).

Af Pelle Voigt (SF) mfl.

Forslaget henvistes til behand

ling i Forsvarsudvalget og bort

faldt. ved udløbet af folketings

året.

5/11 91

5/11 91

l.beh. 10/12 91

l.beh. 10/12 91
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3

Forslag t il f ol keting s be s l u t 

ning om at st ille en dansk mi l i

tær styrke til rådighed for de

Forenede Nationer ( B 9S).

Af Udenrigsministeren (Ellemann-Jensen) 17/9 92 l.beh.

Bet .

2 .beh .

17/9 92

18/9 92

18/9 92

****************** ***************.*.*************************

FORESPØRGSLER

l. Forespørgsel til Forsvarsministeren

om nedskæringer i militærudgifterne

(F S) .

Af Pelle Voigt (SF) mfl.

Forhandlingen afsluttedes med ved

tagelsen af motiveret dagsorden D 10

(KF. V, RV. og KRF) , der opfordrede

regeringen til snarest at indlede

forhandlinger om nyt forsvarsforlig

og til at foretage en vurdering af

forsvarets fremtidige struktur og

størrelse.

Anm.

4/10 90

Fremmet

11/10 90

Behandlet

Forhandl.

6/11 90

2. Forespørgsel til Forsvarsministeren om

hvorledes ministeren vil s ikre, at

Højesterets dom samt øvrige påtaler

og påbud vedrørende Christiania efter

leves og at området sikres for Køben

havns befolkning (F 3).

Af Pia Kærsgaard (FP) mfl. Anm.

Forhandlingen afsluttedes med vedtagelsen

af mot iveret dagsorden D 11 (S, KF, V, SF,

og RV), der opfordrer regeringen til at

fortsætte arbejdet med at lovliggøre

Chr ist ian ia.

3/10 91

Fremmet Forhandl.

10/10 91 31/10 91
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13. Af Køpke Christensen (FP) om ministeren
kan oplyse, om der findes en opgørelse
over, hvor mange af de fastansatte på
Sergentskolen, der vil flytte til Odense
Kommune i forbindelse med skolens flyt-
ning fra Sønderborg. 2/10

14. Af Køpke Christensen (FP) om ministeren
kan oplyse, hvad den samlede udgift i
forbindelse med den planlagte flytning af
Sergentskolen fra sønderborg til Odense
er, udspecificeret på følgende områder:
- bygnings investeringer, herunder projek

tering, færdiggørelse med bl.a. elin
stallationer, sanitet, inventar m.m.,

- udbetaling af time- og dagpenge i for
bindelse med hele flytteprocessen,

- årlig merudgift til højere stedtillæg,
- midlertidige investeringer, bl.a. i

Seden,
- erhvervelse af jord til skydebane,
- anlæg af mørke-skydebane. 2/10

15. Af Køpke Christensen (FP) om ministeren
kan oplyse, om der forelig~er en aftale
med Odense Kommune om, at eventuelle
merudgifter i forhold til den pris,
ministeren tidligere har opgivet som
maksimum for anlæg af en ny skydebane,
skal betales via kommunale midler. 2/10

19. Af Trøjborg (S) om ministeren vil oplyse,
om der er taget initiativ til at ændre
satserne for beregning af erstdtnings
ydelse (afsavnsgodtgørelse og slidgodt
gørelse for køretøjer, udskrevet i hen
hold til lov nr. 337 af 21. september
1939), eller ministeren vil overveje
dette. 3/10

34. Af Jens Thoft (SF) om ministeren vil give
en oversigt over betalingsforpligtelser på
bevilgede materielinvesteringsprojekter pr.
1. januar 1991 opdelt på betalingsår og i
prisniveau januar 1991. 9/10

11/10

11/10

11/10

11/10

16/10



s

3S. Af Jens Thoft (SF) om ministeren vil give
en oversigt over indgåede kontrakter på
materiel og udrustning, der ikke er leveret,
samt en oversigt over, hvornår kontrakterne
er indgået. og hvornår forventet leverance
finder sted. 9/10

36. Af Jens Thoft (SF) om ministeren vil give
en oversigt over Danmarks bidrag til NATO's
infrastrukturprogram for de seneste S år
samt de forventede udgifter for den kom
mende S-årsplan samt oplyse, hvilke beløb
Danmark allerede har givet såkaldt
"option" på. 9/10

37. Af Jens Thoft (SF) om ministeren kan
oplyse, hvor langt Forsvarskommandoen er
med forhandlingerne om at købe yderligere
et antal kampvogne, samt hvor mange
kampvogne, og for hvilke beløb, Danmark
har afgivet ordre på i de sidste to
kalenderår . 9/10

38. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske
forsvar, oplyse om der fra dansk side
er knyttet begrænsninger og betingelser
til anvendelsen af disse og i bekræftende
fald hvilke. 10/10

39. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af undenrigsministerens op
lysninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for-
svar, oplyse om udlånet er tidsbegrænset. 10/10

40. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse om missilerne kan tænkes an-
vendt uden for tyrkisk luftrum. 10/10

41. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse hvilke argumenter der er
anvendt som begrundelse for det ønskede
udlån. 10/10

16/10

16/10

16/10

16/10

16/10

16/10

16/10
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42. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse i hvor mange tilfælde Danmark
tidligere har deltaget i lignende lånear-
rangementer. 10/10

43. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse om regeringen anser et sådant
lånearrangement for at være en del af
Danmarks allianceforpligtelse inden for
NATO, og i bekræftende fald hvoraf for
pligtelsen fremgår, og om der er begræns
ninger i omfanget af sådanne forpligtel-
ser. 10/10

44. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse de skønnede omkostninger ved
lånearrangementet. 10/10

45. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse hvilken indvirkning udlånet
af missilerne har på henholdsvis F-16 -
og Draken-eskadrillernes beredskab . 10/10

46. Af Jørgen Estrup (RV) om ministeren vil,
på baggrund af udenrigsministerens oplys
ninger til pressen om udlån af et antal
Sidewinder-missiler til det tyrkiske for
svar, oplyse om og i hvilket omfang andre
NATO-lande har indgået lignende lånearran-
gementer med Tyrkiet. 10/10

16/10

16/10

16/10

16/10

16/10

81. Af Tommy Dinesen (SF) om det kan af
eller bekræftes, at udkigsstationen på
Keldsnor planlægges nedlagt. 23/10 30/10

115. Af Jens Thoft (SF) om ministeren kan
bekræfte, at antallet af indkaldte værne
pligtige i 1990 var 11.782, og at dette
antal i 1991 forventes forøget til 13.228,
og hvad er årsagen til nødvendigheden af
denne forøgelse. 23/10 31/10
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116. Af Jens Thoft (SF) om ministeren kan
bekræfte, at der i 1990 af de indkaldte
værnepligtige blev uddannet 1.574 befa
lingsmænd, mens der i 1991 forventes
uddannet 1.767, og hvad er årsagen til
nødvend igheden af denne forøgelse. 23/10

117. Af Jens Thoft (SF) om ministeren vil
besvare det i spørgsmål nr. S 37 stillede
spørgsmål, hvori der blev spurgt, "hvor
langt Forsvarskommandoen er med forhand
lingerne om at købe et yderligere antal
kampvogne". 23/10

166. Af Pelle Voigt (SF) om hvilke skridt
ministeren har taget til at opløse den
hemmelige NATO-støttede CIA-organisation
som - i nogle lande under navnet "Gladio"
siden 1960erne har opbygget væbnede grup-
per bl.a. i Danmark. 16/11

167 . Af Pelle Vo igt (SF) om ministeren kan for
sikre, at den hemmelige NATO-støttede CIA
organisation - i nogle lande kaldet "Gl a d i o "
- på alle punkter har overholdt og respek-
teret dansk lovgivning. 16/11

168. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren bl .a .
har støttet den belgiske forsvarsministers
nylige krav om, at den hemmelige NATO-
støttede CIA-organisation - i nogle lande
kaldet "Gladio" - nu officielt opløses. 16/11

186. Af Agerschou (SF) om hvad formålet er med
at bygge en by på det militære øvelsester-
ræn ved Oksbøl til brug for kampøvelser. 21/11

31/10

29/10

21/11

21/11

21/11

13/12

217. Af Pelle Voigt (SF) om hvilke bomber,
missiler, amrnunitioner eller våben eller
våbendele er blevet overført fra Danmark
til brug i krigen mod Irak. 19/2 6/3

218. Af Pelle Voigt (SF) om alle overførsler
af bomber, missiler, ammunition, våben 09
våbendele, som måtte være sket fra Danmark
til brug i krigen mod Irak, er sket med
samtlige forsvarsforligspartiers viden og
billigelse. 19/2 6/3
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227. Af Jens Thoft (SF) om ministeren kan op
lyse, om det er korrekt, at der i Saudi
Arabien er udstationeret danske mobile
radarstationer med dansk mandskab. 21/2

228. Af Jens Thoft (SF) om ministeren kan op
lyse, om det er korrekt, at USA har fået
dansk militær samt dansk politi bistand
til at fragte krigsmateriel fra NATO's
forstærkningsdepoter i Danmark til brug
i Golfen, og vil ministeren oplyse, hvad
USA betaler for den danske bistand, samt
efter hvilken aftale det på denne måde
er muligt at anvende materiel, der er
oplagret i NATO-depoter, til en konflikt,
der ligger uden for NATO-regi, nemlig i
FN-regi. 21/2

258. Af Hanne Thanning (SF) om efter hvilke
bestemmelser kan hjemmeværnskonsulenten
på Fyn henvende sig til samtlige 10.000
fynske kvinder og mænd, der fylder 18 år,
med en opfordring til at melde sig ind i
Hjemmeværnet. 25/2

359. Af Pia Kjærsgaard (FP) om ministeren vil
oplyse, hvornår Danmark har anerkendt
Islam sam trossamfund, som ministeren har
oplyst det. 15/3

360. Af Pia Kjærsgaard (FP) om ministeren ved
eksempler vil uddybe, hvilke udenlandske
trossamfund Danmark tidligere har stillet
arealer til rådighed for, og hvornår det
sidst er sket, bortset fra arealet til
Det islamiske Kulturcenter. 15/3

411. Af Pia Kjærsgaard (FP) om hvor nange mi
litære personbiler og ordonnan ,er står til
rådighed for officerer inden f or hær, flå
de og flyvevåben, og hvilke udgifter er
forbundet hermed. 9/4

461. Af Køpke Christensen (FP) om hvilken be
villingshjemmel ministeren har til at
igangsætte ombygninger og moderniseringer
på Odense Kaserne i forbindelse med flyt-
ningen af Sønderborg Sergentskole. 16/4

496. Af Køpke Christensen (FP) om det igang
satte projekt vedrørende ombygningsarbej
det på Odense Kaserne ville være blevet
udført, hvis sergentskolen ikke var plan-
lagt flyttet fra Sønderborg til Odense. 25/4

28/2

28/2

6 /3

25 / 3

25/3

16 /4

23/4

3/5
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531. Af Jens Thoft (SF) om på hvilken måde
Forsvarsministeriet støtter regeringens
planer om at forøge skovplantninger, og
er ministeriets indsigelser over for
amternes planlægning af skovrejsningsom
råder i overensstemmelse med regeringens
skovrejsningspolitik. 7/5

575. Af Pia Kjærsgaard (FP) om departements
chefen i Forsvarsministeriet har en bil
til rådighed eller en bilordning. 21/5

576. Af Pia Kjærsgaard (FP) om hvilke regler
der forefindes vedrørende brug af militær
tjenestebil for officerer, og hvilken
form for beskatning af dette gode finder
sted. 21/5

577. Af Pia Kjærsgaard (FP) om ministeren kan
oplyse, om oberster og kommandører har
tjenestevogn til rådighed, ligesom admi
raler og generaler har biler til rådighed
på civile nummerplader. 21/5

648. Af Pelle voigt (SF) om hvor stort et be
løb ministeren agter at anvende til at
hjemføre korvetten "Olfert Fischer" fra
GOlfområdet og sætte den i operationsdyg-
tig stand. 12/6

687. Af Fischer (KF) om hvorledes ministeren
vurderer forholdene på Christiania, her
under mulighederne for, at de igangværende
forhandlinger med Christianias beboere om
lovliggørelse af Christiania omsider fører
til et resultat. 3/7

761. Af Pia Kjærsgaard (FP) om ministeren vil
være indstillet på at stoppe opførelsen
af en moske på Amager som følge af den
interne strid, der er opstået hos musli
merne, der ikke mener, man har råd, og
som indbyrdes bekriger hinanden, og hvor
den interne strid kan udarte sig til en
regulær religionskrig i Danmark. 23/7

770. Af Køpke Christensen (FP) om ministeren
vil oplyse, hvem der skal benytte Odense
Kaserne, hvis sergentskolen ikke flyttes
dertil. 24/7

16/5

27/5

27/5

27/5

20/6

5/7

30/7

30/7 I
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783. Af Køpke Christensen (FP) om hvilken ju
stering der er foretaget af det økonomiske
loft for flytningen af Sergentskolen efter
nedgangen i elevtallet. 29/7

795. Af Jens Thoft (SF). For nylig dokumente-
rede Morgenavisen Jyllands-Posten, at CIA
i halvtredserne foretog særlige forsendel-
ser til Danmark igennem Military Assistan-
ce Advisory Groups kanaler. Vil ministeren
pA denne baggrund undersøge, hvor disse
forsendelser - formentlig af vAben - er
havnet, og vil ministeren sikre, at disse
vAben bliver inddraget eller destrueret. 30/7

839. Af Kim Behnke (FP) om hvilke overvejelser
ministeren gør sig i anledning af, at de
islamiske ambassadører nægter at betale
pligtige skatter for stormaskegrunden
pA Amager. 5/8

840. Af Kim Behnke (FP) om ministeren vil op
lyse, hvilken juridisk enhed, der stAr bag
planerne om et stormaskebyggeri på Amager,
samt pA hvilken måde sædvanligt bygherre
og ejeransvar kan fastholdes overfor den
pågældende juridiske enhed. 5/8

841. Af Kim Behnke (FP) om ministeren vil op
lyse, om man i ministeriet er bekendt med
Islamisk Kulturcenters afstandtagen fra
stormaskeprojektet pA Amager, og i bekræf
tende fald hvornår ministeriet er blevet
bekendt hermed, og hvorfor FOlketinget
ikke er blevet orienteret herom. 5/8

5/8

7 /8

12/8

12/8

12/8

862. Af Jens Thoft (SF) om ministerens svar
pA spørgsmAl nr. S 795 forstAs sAledes,
at han og regeringen blot lukker øjnene
for den kendsgerning, at enhver - mini
steren inklusive - via Abne amerikanske
kilder kan overbevise sig om, at CIA
sendte vAben til Danmark i 50'erne. 9/8 20/8

863. Af Jens Thoft (SF) om hvilket kendskab
ministeriet eller regeringen har til, at
CIA i 1953 foretog "special shipments to
Denmark using MAAG channels." 9/8 20/8
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8&4. ~f Jens Thoft (SF) om ministeren vil be
svare spørgsmål nr . S 795, hvori jeg spurg
te ham, om han, på baggrund af den i åbne
CIA-kilder eks1sterende dokumentat1on for
at der i SO'erne blev sendt våben t~l grup
per i Danma·rk, v Ll.L... undersøge, hvo-r d·i·sse
forsendelser er havnet, samt sikre at våb-
nene blev inddra~et. 9/8

865. Af Jens Thoft (SF) om ministeren vil for
høre sig hos den amerikanske regering for
at få oplyst, hvor de våben, som CIA sendte
til grupper i Danmark i 50 'er.ne, er hav-
net. 9/S

20/8

20/8

9·2.5. Af Annette JU5t (.FP) om mi·n.i-st.6ren kan
beskr.ive fo·r.ske-l·len på bon1t-etsf",rholdene
på henheldsvis f.lyvesta.t.1on Ka·nt.p og
flyvestut~~n Ålbo-rg. 2918 6/9

926 . Af Annette Just (FP) om min~steren ~an

forklare forskellen på ejerforholdene på
henheidsvis flyvestation Karup og
flyvestation Ålborg . 29/8 6 /9

927. Af Annette Just (FP) om ministeren kan
beskrive forskellen på miljøforholdene på
henholdsvis flyvestation Karup og
flyvestation Ålborg. 29/8 6 /9

928 . Af Annette Just (FP) om ministeren kan
beskrive forholdene med hensyn til be
boelsestætheden omkring flyvestationerne
Karup og Ålborg, herunder eventuelle
flygener . 29/8 6/9

929. Af Annette Just (FP) om ministeren kan
sikre, at der er rigelig ammunitionsde-
potkapacitet på flyvestation Ålborg. 29/8 6 / 9

930. Af Annette Just (FP) om ministeren vil
forklare, hvordan NATO's infrastruktur
fondsmidler vil tilko-mme Danmark, hvis
man flytter den flyvende enhed fra Karup
til Ålborg. 29/8 6/9

931. Af Annette Just (FP) om ministeren kan
oplyse NATO's vurdering af den strate
giske placering af henholdsvis flyvesta
tion Karup og flyvestation Ålborg eller
eventuelt fortroligt tilstille Forsvars-
udvalget den. 29/8 6/9
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992. Af Jens Thoft (SF) om ministeren
kan oplyse, om det er korrekt, at
forsvaret er meget langt fremme i
beslutningsprocessen og anskaffel
se af nærluft forsvar for mere end
l mia. kr., og vil ministeren op
lyse, hvilken militær begrundelse,
der er for en sådan anskaffelse,
og hvilket forsvarssystem det er,
der trænger til udskiftning.

993. Af Jens Thoft (SF): I 1988 blev
bevilget ca. 3 mia. kr. til køb
af et stort antal kampvogne. Hvor
stort er det uforbrugte og ikke
kontraktligt forpligtende beløb,
og v11 ministeren indstille denne
anskaffelse, set i lyset af op
løsningen af Wapa og Sovjetuni
onena

18. Af Jens Thoft (SF): Vil ministe
ren oplyse, hvad der blev afle
veret af militære våben, spræng
stoffer, granater, ammunition,
signalraketter m.v. under 3-4
frit-lej de-aktioner, som gennem
førtes i slutningen af 1970'erne
og i 1980'erne, samt o~lyse, i
hvilket omfang disse vaben har
amerikansk oprindelse?

19. Af Køpke Christensen (FP): Vil
ministeren dokumentere specifi
ceret, hvordan en driftsbespa
relse på 17 mio. kr. årligt vil
kunne opnås ved nedlæggelse af
Sønderborg kaserne?

20. Af Købke Christensen (FP): Vil
ministeren specificeret doku
mentere, hvordan driftsudgif
terne i Odense vil blive på
virket af Sønderborg Sergent
skoles flytning til Odense?

21. Af Jens Thoft (SF): Kan mini
steren oplyse, hvad den plan
lagte anskaffelse af Stinger
missiler forventes at koste i
løbende priser på betalings
tidspunktet, og kan ministeren
bekræfte, at prisen, der blev
meddelt offentligheden, på
900 mio. kr., intet har med vir
keligheden at gøre, fordi be
løbsangivelsen er i januar 1985
priser?

13 /9

13 /9

~ /10

4 /10

4 /10

~ /10

20/9

20/9

16/10

16/10

16/10

15/10
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22. Af Jens Thoft (SF): Vil ministe
ren oplyse, hvor store de årli-
ge driftsudgifter bliver for
Stinger-missilerne og den særlige
udrustning, som anskaffelserne af
missilerne forudsætter, samt hvor
ledes den beregnede besparelse på
160 mio. kr. er fremkommet og be
regnet?

23. Af Jens Thoft (SF): Vil ministe
ren oplyse, hvornår Stinger-mis
silerne forventes at tilgå det
danske forsvar, og hvornår beta
lingen forventes at skulle fore
ligge?

134. Af Ingrid Rasmussen (S) vil mi
nisteren be- eller afkræfte, at
fastansættelse af vikarer inden
for Hjemmeværnsregion VIII er
umulig før den 27. november 1991,
hvor implementeringsperioden af
regionerne V og VIII træder i
kraft?

162. Af Ernst B. Schmidt (FP): Vil mi
nisteren tage initiativ til, at
de militære og civile flyvekon
troltjenester sammenlægges til en
enhedslufttrafiktjeneste?

163. Af Ernst B. Schmidt (FP): Vil mi
nisteren tage initiativ til, at
de civile og militære flyvekon
troltjenester sammenlægges til
en enhedslufttrafiktjeneste?

28B. Af Annette Just (FP): Kan mini
steren oplyse, hvad der er sket
i sagen vedrørende det køretek
niske anlæg, som forsvarets byg
ningstjeneste har anlagt til cen
tralskolen i Nr. Utterup ved Al
borg lufthavn, samt hvem der har
betalt, og hvem der står som ejer
af anlægget?

319. Af Jens Thoft (SF): Idet jeg hen
viser til spørgsmål 8 alm. del
1991-92 i Forsvarsudvalget, og
ministerens (manglende) svar her
på, skal jeg endnu engang stille
spørgsmålet: Er forsvarschef, ge
neral Jørgen Lyngs artikel i Værns
kontakt nr. 3 oktober 1991 udtryk
for regeringens holdning, og deler
ministeren sin forsvarschefs ønske
om, at det er ønskeligt, at Danmark
fungerer som base- og opmarchområ
der for operationer mod de af Lyng
betegnede "tilstødende områder"?

4 / 10

4 / 10

5/11

14/11

14/11

12/12

19/12

15/10

15/10

13/11

22/11

22/11

14 / 1

2/1
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337. Af Annette Just (FP): Kan ministe
ren oplyse, hvad det ville koste,
hvis de opgave forsvaret idag ud
fører angående civilbefolkningens
sikkerhed skulle udføres af pri
vate institutioner, f.eks. opmå
ling, søredning, hjælp ved sne
storm o.lign.?

338. Af Annette Just (FP): Kan mini
steren gøre rede for, hvor mange
danske soldater der i dag bliver
undervist i russisk, og hvor lang
tids undervisning der regnes for
tilstrækkel ig?

384. Af Jens Thoft (SF): Vil ministe
ren sikre, at der udarbejdes kla
re retningslinjer for, hvorledes
og hvornår politiet alarmeres/ori
enteres, når der i forsvaret sker
uheld, der kan i nv o l ve r e det civi
le samfund?

476. Af Pelle Voigt (SF) : Hvornår blev
Danmark i givet fald medlem af Al
lied Coordination Committee (ACC)?

477. Af Pelle Voigt (SF): Hvornår ud
trådte Danmark i givet fald af
Allied Coordination Committee?

478. Af Pelle Voigt (SF): Hvornår ind
trådte Danmark i givet fald i det
hemmelige efterretningssamarbejde
Coordination and Planning Commit
tee (CPC)?

479. Af Pelle Voigt (SF): Hvornår er
Danmark i givet fald udtrådt af
den hemmelige NATO-komite Coordi
nation and Planninq Committee?

545. Af J.K. Hansen (S): Kan ministe
ren bekræfte, at driftsudgifter
ne til Odense Kaserne i 1992 er
ca. 16 mio. kr . og til Sønder
borg Kaserne ca. 7,8 mio. kr. i
1992, og kan ministeren ligele
des bekræfte, at anlægsomkost
ningerne ved Sergentskolens for
bliven i Sønderborg ikke længe
re er som tidligere anslået 44
mio., men snarere kun andrager
8-10 mio. kr.?

7 /1

7/1

15/1

6/2

6/2

6 /2

6/2

28/2

16 /1

14 / 1

23/1

13/2

13/2

13 / 2

13/2

9 /3
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569. Af Pelle Voigt (SF): Hvad er
baggrunden for, at den nærmere
undersøgelse af mulighederne
for yderligere at forenkle i ni
veauopdelingen i flyvevåbnets
vedligeholdelsesstruktur, som om
tales i "Foreløbigt tillæg til
aftale af 14. marts 1989 og til
lægsaftale af 3. april 1991 om
Forsvarets ordning 1989-92", ind
skrænkes med formuleringen: Ilbort
set fra kampflyområdet"?

604 . Af Købke Christensen (FP) : Vil mi
nisteren oplyse, hvor store, sam
lede beløb der er hentet ud af For
svarets Bygningstjenestes drifts
budgetter i forbindelse med Ser
gentskolens flytning fra Sønder
borg t~l Odense.

661. Af Købke Chr~stensen (FP): Vil mi
nisteren oplyse, hvor Sergentsko
len Fyn efter en t otal udflytning
fra Sønderborg v il afvikle øvelser
og or ienter~ngsløb?

662. Af Kø bke Christensen (FP): Vil mi
nisteren specificeret på de enkel
te proJekter oplyse, hvad der i pe
rioden 1976-89 er brugt til idræts
anlæg, kvarterbygning, pudseskur,
depot og boliger på Sønderborg ka
serne?

663. Af Købke Christensen (FP) : Vil mi
nisteren oplyse, hvor stor en del
af Sergentskolen Sønderborgs bud
get for 1992, der vedrører køre
skolen?

680. Af Ingrid Rasmussen (S): Vil mini
steren tage stilling til "Rapport
fra Arbejdsgruppen "Bevar Avnø""
med hensyn til det flyveoperati
ve, og det i rapporten fremførte
argument om flyvesikkerheden på
flyvestation Karup?

681. Af Ingrid Rasmussen (S) : Vil mi
nisteren be- eller afkræfte de
økonomiske beregninger, der læg
ges til grund for de i rapporten
" Be v a r Avnø" anførte besparel
ser?

775. Af Pelle Voigt (SF): Står mini
steren inde for, at Finansmini
steriets cirkulære om udlicite
ring af statslige anlægsopgaver
er blevet overholdt i forbindel
se med Karup A/S?

5/3

11/3

20 /3

20 / 3

20 /3

26/3

26/3

2 4/ 4

14 /3

19/3

31/3

31/3

3 1/3

7/ 4

7/4

4 /5

/
)

I
)
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776. Af Pelle Voigt (SF): StAr mini
steren inde for, at EF's regler
om udbud er overholdt i forbin
delse med Karup A/S?

777. Af Pelle Voigt (SF): Kan m4n4
steren bekræfte, at en stor del
af de ansatte, der oprindelig var
t iltænkt Karup i Karup A/S pro
jektet, i stedet ifølge et doku
ment med navnet "Karup A/S, group
2, Calibration, Measuring Equip
ment" skal beskæftige pA Sjælland
i et værksted Karup øst?

778. Af Pelle Voigt (SF): Kan m4n4
steren bekræfte, at firmaet Aero
space ikke agter at overføre ar
bejdspladser fra England til Ka
rup?

779. Af Pelle Voigt (SF): Hvor mange
nye arbejdspladser overføres der
med etableringen af Karup A/S re
elt t il Karup?

821. Af Tom 8ehnke (FP) : Vil ministe
ren redegøre for omfanget af ge
byrer under ministerens ressort,
herunder om gebyrstørrelserne
svarer til de faktiske omkost
ninger?

907. Af Tommy Dinesen (SF): Kan mini
steren bekræfte oplysningerne i
Politiken om, at Svendborg Værft
har taget overpris for de f Lr e
nye inspektionsskibe, ford i de
skulle udstyres med vandkølede
generatorer i stedet for luftkø
lede generatorer, sAdan som de
oprindeligt var bestilt med?

925. Af Jens Thoft (SF): Hvilke akti
viteter har ministeren iværksat
for at sikre, at EF's arbejdsm41 
jødirektiv, der skal være gennem
ført l . januar 1993 i hele fæl
lesskabsområdet, og som ogsA skal
gælde for forsvaret i fredst id,
bliver gennemført rettidigt, og har
ministeren inddraget, eller agter
ministeren af gøre det, de ansat
tes organisationer i denne imple
mentering?

1005. Af Købke Christensen (FP): Kan det
bekræftes, at statsministeren ikke
vil tillade, at Sønderborg sergent
skole bliver, hvor den er, trods
det at forudsætningerne for at flyt
te den til Odense mA briste?

24 /4

24 /4

24/ 4

24 /4

5 /5

12 /6

19/6

27/7

l /S

l /S

l /S

l/S

14 / 5

17 /6

26/6

31 /7

-- ------
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1006. Af Købke Christensen (FP): Er der
sket en ændring i tidsplanen for
sergentskolens flytning fra Søn
derborg til Odense?

1038. Af Købke Christensen (FP): Vil mi
nisteren oplyse, hvilken ny dato
der er sat for en eventuel flyt
ning fra Sønderborg til Odense?

1100. Af Købke Christensen (FP): Vil mi
nisteren oplyse, hvor mange der er
tilknyttet Sergentskolen i Sønder
borg og Sergentskolen på Fyn, og
som får udbetalt time- og dagpen
ge eller andre former for tillæg,
der er udløst af hele flyttepro
blematikken?

1101. Af Købke Christensen (FP): Vil mi
nisteren oplyse, hvor meget der til
dato er udbetalt i time- og dagpen
ge samt flyttegodtgørelse i forbin
delse med beslutningen om at flyt
te Sergentskolen i Sønderborg til
Fyn, og hvad der budgetteres med på
denne konto i 1993?

27 /7

10/8

1/9

1 / 9

31/7

17 /8

8/9

8 /9

l

I
/

....._.. _*.-._---_._-..._._._- ... __ .__..._----_._--_.---_.. _._--_..._--
I alt 100 spørgsmål fordelt på partier på følgende måde:

SF: 44 FP: 41 RV: 9 S: 5 KF: 1

----------.--_••_.-._. __ ._-----_._.__._-----------_•••--* ••_-----------






