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Tillæg til aftale af 14. marts 1989
og tillægsaftale af 3. april 1991
om forsvarets ordning

198~-1992

Forsvarsforligspartierne, dvs . Socialdemokratiet, Det
Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Kriste;

ligt Folkeparti, indgik den 25. februar 1992 en foreløbig aftale
om flyvevåbnets struktur. Planen blev efterfølgende sendt til
høring ved berørte amtsråd.
Forsvarsforligspartierne har gennemgået de fremkomne høringssvar og de svar, Forsvarsministeren har givet på en række
spørgsmål stillet af FOlketingets Forsvarsudvalg samt af enkelte
medlemmer af Folketinget. I forbindelse med denne gennemgang
har regeringen oplyst, at der ikke i forbindelse med amtsrådenes
høringssvar eller ved udarbejdelsen af svarene på de pågældende
spørgsmål er fremkommet oplysninger eller materiale, der afgørende ændrer ved planens beregninger og anbefalinger .
. Forsvarsforligspartierne har herefter indgået følgende
tillægsaftale om flyvevåbnets struktur.
l.

Flyvevåbnets struktur tilpasses i overensstemmelse med de

hovedretningslinjer, der er indeholdt i

IIPlan for tilpasning af

flyvevåbnets struktur II , der den 31. januar 1992 er afgivet af
deri af Forsvarsministeren den 5. april 1991 nedsatte styringsgruppe vedrørende flyvevåbnet.
Det er heri bl.a. foreslået,
at Flyvestation Karup ændrer status til deployeringsflyvestation,
at der i Karup etableres en civil fly teknisk virksomhed,
at Hærens Operative Kommando flyttes fra Århus til
Karu~,

samt

at Flyveskolen flyttes fra Avnø til Karup.
Der er enighed om, at første halvdel af den sidste

DR~EN

eskadrille udfases pr. l. januar 1993, samt at den resterende

2

del af DRAKEN-flyene udfases, når F-16 fly kan overtage fotorekognosceringsopgaver, dog tidligst med udgangen af 1993. De
foreslåede tilpasninger af flyvevåbnets struktur gennemføres
inden den 1. juli 1995.
Der er videre enighed om, at der i fortsættelse af omstruktureringerne iværksættes en nærmere undersøgelse af mulighederne
for yderligere at forenkle niveauopdelingen i flyvevåbnets vedligeholdelsesstruktur, bort~et fra kampflyområdet og HA~-syste-

~

met.
2.

Spørgsmålet om anvendelsen af de midler, der frigøres ved

omlægningen, og spørgsmålet om øvrige investeringer i flyvevåbnet inddrages i forestående forhandlinger om forsvarets ordning
efter 1992.
3.

Personel, som berøres af strukturtilpasningerne, omfattes

af de samme personelbegunstigende ordninger som ved hidtidige
omlægninger i medfør af forsvarsforliget af 14. marts 1989 mv.,
jf. Planens kapitel 6.
4.

Forligspartierne forudsætter, at Forsvarsministeriet vil

være velvillig over for at skulle stille yderligere arealer og :
bygninger mv. på Flyvestation Karup til rådighed for erhvervsformål i det omfang, det er foreneligt med de forsvarsmæssige aktiviteter på flyvestationen.
Flyvestation Avnø søges overdraget til offentlig eller
privat virksomhed med henblik på fortsat anvendelse efter flyvevåbnets fraflytning. Forsvarsministeriet tager initiativ til at
afsøge mulighederne herfor. Såfremt det ikke inden den 1. oktober
1992 viser sig muligt direkte at overdrage området, nedsættes der
en initiativgruppe under ledelse af Forsvarsministeriet og med
repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og faglige organisationer mv. Denne gruppe kan ansætte konsulentbistand og/eller iværksætte idekonkurrencer. Udgifter hertil forelægges særskilt for
forligspartierne.

