FORSVARSMINISTERIET
Hermed 4 bilag

8. december 1995

AFTALE OM FORSVARETS ORDNING 1995-1999
I tilknytning til Aftale om finanslov 1996 er der mellem Socialdemokratiet, Det Radikale
Venstre, Centrum- Demokraterne og Det Konservative Folkeparti indgået følgende aftale om forsvarets ordning 1995-1999:

l.

Forsvarsrammen for aftaleperioden fastsættes som følger (mio. kr ., prisniveau 1996) :

1995

1996

1997

1998

1999

15.849

15.408

16.022

15.976

15.976

Forsvarsrammen er i 1995 tilført 400 mio. kr. til betalinger på materielanskaffeIser. I det
omfang beløbet ikke vil kunne anvendes i 1995, kan det resterende beløb, udover den almindelige
overførselsadgang, ubeskåret overføres til 1996 uden fradrag, som følger af opsparingsordning
mv.
Disponeringsrammen for materielanskaffelsesprojekter i perioden 1995-99 udgør ca. 10,8
mia. kr. inklusivematerielanskaffelser til hjemmeværnet. De samlede materielanskaffeIser fremgår
af bilag l.
Forsvarsministeriets øststøtteaktiviteter afholdes inden for rammen. I 1996 er afsat 50 mio.
kr. hertil (1996-prisniveau).
Udover forsvarsrammen kan forsvaret afholde udgifter som følge af optjente renteindtægter
under ordningen om selvstændig likviditet.
Forsvarsbudgettet reguleres som hidtil for stigninger i personeludgifterne , for pensionsreguleringer, andre nye eller ændrede afgifter samt for valutakursudsving og prisudvikling for
materiel , brændstof mv., som det er nødvendigt at importere. Forsvarsbudgettet reguleres i øvrigt
efter samme regler som for det øvrige statsområde.
Der ydes kompensation efter hidtidige principper for forsvarets deltagelse i forureningsbekæmpelse og lignende ikke-militære opgaver.
Udover de særlige overførselsregler, der gælder for provenufinansieringsordningen, jf. punkt
3, kan der foretages overførsel af mer-/eller mindreforbrug af bevillinger til det følgende finansår.
Overførs el af bevillinger ud over en størrelse på 2 % af bevillingsrammen kan kun foretages med
tilslutning fra Finansud valget. Udgifterne til mønstringer kan dog af planlægningsmæssige grunde
overføres frit fra år til år inden for perioden. Der er endvidere mulighed for overførsel af udgifter
til det internationale engagement inden for hele forligsperioden, jf. punk'! 2.
2. Forsvarets udgifter til deltagelse i løsning af opgaver i FN-, OSCE- og NATO-regi - herunder
indsættelse af dele af Den Danske Internationale Brigade samt udsendelse af EU-monitorer afholdes inden for forsvarsrammen . Der afsættes et årligt nettobeløb på 530 mio. kr. svarende
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til udsendelse af ca. 1500 mand i FN-yeneste. Forsvaret kan udover almindelig overførselsadgang
ubeskåret overføre årligt mer- eller mindreforbrug hertil inden for forligsperioden. Ved et eventuelt mindreforbrug i forligsperioden vil de reducerede udgifter herved komme forsvaret til gode.
Forsvarets deltagelse i løsning af opgaver i FN- , OSCE- og NATO-regi forelægges forligspartierne.
Fra 1998 vil der være plads til at finansiere forsvarets humanitære indsats over miljø- og
katastroferammens katastrofedel. Indtil da finansieres disse udgifter som hidtil over den humanitære bevilling under u-landsrammen.
Forsvarsrammen er fra 1996 forøget med 43 mio. kr. årligt ved overførsel af skibe fra Erhvervsministeriet og Miljø- og Energiministeriet, jf. punkt 9.
Af forsvarsbudgettet ydes i 1995 et bidrag på 7,3 mio. kr. til drift af Det Sikkerheds- og
Nedrustningspolitiske Udvalg. I forbindelse med nedlæggelsen afbl.a. dette udvalg og etableringen
af Dansk Udenrigspolitisk Institut fastsættes forsvarets bidrag hertil til 10,4 mio. kr. (prisniveau
1996) årligt pr. 1. januar 1996.
3. Som led i strukturtilpasningerne og til finansiering af de bygge- og anlægsarbejder, der følger
af forsvarets omstrukturering, fortsætter den såkaldte provenufinansieringsordning. Ordningen
indebærer, at indtægter, der opnås ved afhændelse af forsvarets arealer og ejendomme som led
i de fortsatte bestræbelser på rationalisering og tilpasninger, anvendes til nødvendige investeringer
i forbindelse hermed . Efter nærmere aftale med Finansministeriet kan forsvarsrammen i forbindelse med provenufinansieringsordningen overtrækkes med 130 mio. kr. årligt (1996-prisniveau) i perioden 1996 til 1999. Overtrækket kan lam anvendes tilomstruktureringsformål.
Beløbet vil i de efterfølgende år blive modregnet i takt med gennemførelse af ejendomssalg. I
1995 kan der tilsvarende afholdes et merforbrug på indtil 75 mio.kr. (1995-prisniveau).
4. I hæren ændres den nuværende Jyske Division til Danske Division, hvori indgår to jyske
og en sjællandsk brigade. En jysk brigade nedlægges, og der gennemføres ændringer af hærens
krigsstyrke. I takt med ændringen og tilgang af ca. 50 kampvogne af LEOPARD 2 typen udfases
de sidste CENTURION kampvogne, og et antal lette M/4l kampvogne erstattes af LEOPARD
lA5 kampvogne. Krigsstyrken reduceres i perioden til ca. 58.000 personer.
Sjællandske Ingeniørregiment og Jyske Ingeniørregiment sammenlægges på Farum Kaserne
under navnet Ingeniørregimentet. Der udskilles en ingeniørbataljon, som placeres på Dragonkasernen i Holstebro. Sjællandske Trænregiment og Jyske Trænregiment sammenlægges på Hvorup
Kaserne i Aalborg under navnet Trænregimentet. Der udskilles en trænafdeling, som placeres
på Farum Kaserne. Randers Kaserne søges afhændet. Skydebanen udskilles til hjemmeværnet.
Kamptroppernes sergentskaie samles på Sønderborg Kaserne med benævnelsen Hærens
Sergentskole. Odense Kaserne med dele af Højstrup Øvelsesplads søges afhændet. Militærregion
IV indplaceres i nybyggeri på Højstrup Øvelsesplads, og HAWK eskadrillerne 531 og 532 styrkes
i nødvendigt omfang, så de etablissementsmæssige opgaver for eskadrillerne fortsat kan løses
efter afhændelse af Odense Kaserne. Musikkorps Fyn nedlægges.
Hjemmeværnscenter IV's stab, Hjemmeværnsdistrikt 43 Østfyn og Lavvarslingsdistrikt Odense
indplaceres på Højstrup Øvelsesplads.
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Lokal køreskolen i Sønderb org udbygges. Der etableres en cen tral køreskole i Fredericia ,
samtidig med at centralkøreskolen i Odense nedlægges.
I forbindelse med nedlæggelse af Forsyningsdepotområde Sydjylland som led i en igangværende justering af Hærens Materielkommandos organisation overtager hjemmeværnet Søgaardlejren. Den nordlige del af lejren, der bliver overflødig, søges afhændet.
Ud over de iværksatte anskaffel ser i 1995 anskaffes til Den Dan ske Internationale Brigade
special- og transportkøretøjer, og der påbegyndes en renovering og opdatering af brigadens pansrede mandskabsvo gne. Desuden anskaffes der til brigaden natobservationsudstyr, nyt sanitetsmateriel og supplerende kommunikationsudstyr. Der iværksættes anskaffelse af ca. 50 brugte middeltunge kampvogne af LEOPARD 2 typen samt anskaffelse af ca. 20 pansrede mandskabsvogne
med hjul til Den Danske Internationale Brigade.
Forsvaret vil bidrage til at afklare mulighederne for en dansk udvikling af et system til
opsporing af metalfri personelminer.
5. I søværnet reduceres udrustningsniveauet i WILLEMOES-klassen. Antallet af værnepligtige
tilpasses det reducerede behov bl.a. i bevogtnings- og nærforsvarstjenesten. Der foretages en
rationalisering ved marinedistriktern e.
Gennemførelsen af STANDARD FLEX 300 prog rammet forts ættes med anskaffelse af 2
minerydningsmoduler, 6 kampm oduler , 4 anti-ubådsmodu ler , 2 forureningsbekæmpelsesmoduler
samt et minestrygnin gselement. I ramme n af nordisk forsvarsmateri elsamarbejde og eventuelt
sammen med andre NATO-lande undersøges mulighederne for at udvikle et fælles fremtid igt
ubådsprojekt til afløsning af de nuværende ubåde. Der kan i perioden anvendes ca. 23 mio . kr.
hertil.
6. I flyVevåbnet nedlægges Flyvestation Vandel og Flyvestation Tirstrup som deployeringsflyvestationer. Hærens Flyvetjeneste forbliver på Flyv estation Vandel. Dele af Flyvestation
Tirstrup anvendes som depoto mr åde. ø vrige dele søges afhændet og eventuelt anvendt til civil
flyvning.
Kanonnærluftforsvarseskadrille 670 i Aalborg deaktiveres i fredstid. Der oprettes et missilnærluftforsvarselement til at varetage uddannelsen af personel til fre mtidige missilnærlu ftforsvarseskad riller. Ll 60 kanonluftforsvarssystemet nedlægges. I Luftværnsgruppen foretages
en yderligere strukturtilpasning bl. a. indeholdende en mindre personelreduktion.
Der anskaffes 4 brugte F-16 fly, der modificeres til dansk standard, herunder midtvejsopdatering (Mid Life Update). Opdatering af HAWK systemet videreføres og omfatter også andre
elementer af det landb aserede luftforsvar med henblik på at skabe gru ndlag for etablering af et
integrere t landbaseret luftforsvarssystem. Til F-16 flyene anskaffes hj elmmonteret sigteudstyr,
og der indledes anskaffelse af præc isionsvåben . De kortererækkende flybårne luftforsvarsmissiler
af ældre dato mod ificeres eller ersta ttes ved nyanskaffelse r.
7.

Der foretages rational iseringer på det værnsfælles område inklusive Forsvarskommandoen.

8. Hje mmeværnets opgaver udbygges og videre føres i perioden i overensstemmelse med Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke. Hjemmeværnet overtager i 1996 en betalingsforpligtigeI-
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se på 7 mio. kr., i 1997 15 mio. kr. og fra 1998 den fulde finansielle forpligtigelse, der er
forbundet med anskaffelsen af nye hjemmeværnskuttere. Hjemmeværnscenter III samles og
indplaceres i Søgaardlejrens sydlige del. Hjemmeværnregion UI's nuværende administrationslokaliteter i Haderslev søges afhændet.
9. Ved delegation indledes en trinvis overførsel af driftsansvaret for maritim miljøovervågning
og maritim forureningsbekæmp else fra Miljø- og Energiministeriet til Forsvarsministeriet. Den
1. januar 1996 delegeres driftsansvaret for miljøskibene til søværnet. Efter nærmere aftale mellem
Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet og i overensstemmelse med anbefalingerne
i Rapport af 19. oktober 1995 om maritim miljøovervågning og maritim forureningsbekæmpelse
delegeres de øvrige dele af driftsansvaret til Forsvarsministeriet. Forsvarsrammen justeres i takt
hermed.
Endvidere overføres istjenesten, der omfatter ismeldingstjenesten og isbrydningstjenesten,
herunder isbryderne, den l. januar 1996 fra Erhvervsministeriet til Forsvarsministeriet. Isbryderne
indplaceres organisatorisk i søværnet.

IO. Det foreløbige danske bidrag til UN Stand-By Forces er et stabskompagni og stabsofficerer
fra Den Danske Internationale Brigade.
11. Det danske bidrag til NATOs reaktionsstyrker fra udgangen af 1995 fremgår af bilag 2.
Bidragene revurderes løbende på baggrund af behov og muligheder.
12. Forsvaret yder bistand til afhj ælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet.
Grundlæggende for en sådan bistand er, at hensynet til de primære militære opgaver og forsvarets
andre opgaver skal tillade bistanden, og at forsvaret skal kunne yde bistanden mere effektivt,
hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi.
Forsvaret har tilmeldt en række aktiver til det register over militære-, civilbeskyttelses- og
civilforsvarsaktiver til rådighed for katastrofehjælp, som er under udarbejdelse i FNs Department
af Humanitarian Affairs (DHA). Forsvarets bistand ydes som supplement til og i regi af en af
Udenrigsministeriet iværksat eller planlagt bistand, Den Interministerielle Humanitære Kontaktgruppe varetager den overordnede koordination af det samlede danske humanitære beredskab og
af den samlede danske bistandsindsats. Forsvarets bistand forudses at være tidsbestemt og vil
ske efter konkret anmodning fra Udenrigsministeriet og finansieres, som det fremgår af punkt

2.
13. Det bi-, tri- og multilaterale samarbejde med de central- og østeuropæiske lande vil blive
intensiveret og udbygget bl. a. inden for rammerne af Partnerskab for Fred.
14. Personelsammensætningen tilpasses løbende under hensyntagen til løsningen af forsvarets
opgaver, de fastsatte rammer, den personelmæssige fleksibilitet, rekrutteringsmulighederne, strukturtilpasninger m.m .
Den tidligere aftalte j ob- og uddannelseskonsulentordning til støtte for beskæftigelse og
uddannelse af hjemsendt eller afskediget personel videreføres.
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Til personel ved Den Danske Internationale Brigade tilføres en uges øvelsestid, og det plan lægningsmæssige krav om 2. gangs udsendelse frafaldes mhp. at bedre rekrutteringen . De tidligere
aftalte principper om opstilling af en uddannel sesstøttestruktur ved enheder under uddannelse videreføres generelt og styrkes med særlig vægt på uddannelsen til inte rnationale opgaver.
Personeltilpasninger som følge af besparelser og strukturelle ændringer gennemføres efter
hidtid ige retnin gslin ier for så vidt angår omskoling , efterud dannelse mv. og fratrædelsesvilkår
i øvrigt, jf. tekstanmærkn ing ur. 59 til § 12. Forsvars ministeriet. Det berørte personel tilbydes
i størst muligt omfan g anden beskæftigelse i forsvare t. Det kan i et vist omfang blive nødvendigt
at fore tage afskedigelser , herund er even tuelt af tjenestemænd. Selekti ve ansættel sesstop vil blive
benyttet i nødvendigt omfang.
Forsvarets forventede årsv ærksforbrug for årene 1995-1999 fremgår af nedens tående oversigt
(1996-1999 afrundede tal):

FL 1994

FL 1995

4.134

4.217

4. 180

4.160

4. 150

4.120

Stampersonel

12.9 69

12.914

13.170

13.170

12.940

12. 850

Værnepligtige

9.035

8.290

7. 800

7.920

8.D30

8.030

Civile

8.942

9.048

9.050

8.960

8.900

8.8 30

35.080

34.469

34 .200

34.210

34 .020

33 .830

Officerer

I alt

1996

1997

1998

1999

I skemaet indgår ikke årsværk vedrørende kontraktansat FN-personel samt årsværk vedrørende
feriegodtgørelse ved afgang , overarbejde mv.
15. Der nedsættes et udvalg vedrørende forsvarets materiel og en forsvar skommission, j f. bilag
3 og 4. Forsvarskommissionens kommissorium kan inden kommi ssionens nedsættelse justeres
efter nærmere aftale mellem forligspartierne.
16. Detaljerede oply sninger om struktur og ressourceforbrug, herunder personel, vil fremgå af
de årlige finan slove. Større materielanskaffelsesprojekter samt køb og salg af fast ejendom
forelægges særskilt for Fin ansudvalget. De årlige forslag til finanslove samt aktstykker, der
udfylder budgettet, drøftes forud gående med forsvarsforlig spartierne.
Forligspartierne orienteres løbende om forhold indenfor aftalens rammer, der har betydning
for personelstruktur og materielan skaffeiser . Der orienteres specifikt om udviklingen i betalingsafløbet på materielan skaffeiser, og væsentlige ændrin ger heraf forelægges for forligsparti erne.
Når det detalj erede indhold af materielanskaffelsesprojekterne vedrørende anska ffelse af
materiel til Den Danske Internationale Brigade i 1997 samt spørgsmålet om modifikation af de
ældre kortrækkende luftforsvarsmissiler af typen SIDEWINDER eller anskaffelse af anden
tidssvarende luftforsvarsammunition i 1998 er endeligt defineret, forelægges projekterne til forligspartiernes godkendelse inden disponering.

Bilag l til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999.
Pla nlagte større materielprojekter i peri oden 1995 - 1999
Større anskaffelser og modifikationsprogrammer i perioden 1995-99 omfatter (ca.-beløb i mio. kr. angivet i
prisniveau (PN) 1996):
Planlag t disp oneringsår
1997
1998
1995
1996
1999

HÆREN
Minerydnin gsmateriel
Enkeltmandsudrustning
Raketkastere til Danske Division
Natobservationsudsty r mv.
Kampvognssimulator
Panserværns- hhv. dysekanonammunition
Materiel til Den Danske Internationale Brigade
Artilleripejleradarer
EDB til kommandostationer
Ammunition til raketkastere
System til fjernopkiaring
Raketkaster e til ø stre Landkommando
Ammunition til feltarti lleriet
PMV (modifikation/anskaffelse)
SØVÆRNET
Elektrooptik til kystudkig
Levetidsforlængelse af korvetter
Minerydning smoduler, STANDARD FLEX
Civile moduler, STANDARD FLEX

97
328
677

206

267
104
138
219

165

128

95
378
347
372
411

54
173
276
10
270

Våben til STANDARD FLEX, fase I
Radiokommunikati onsudstyr
Levetidsforlængelse af LYNX-helikoptere
Bugserbåde
Kampmoduler, STANDARD FLEX
Anti-ubådsmodu ler, STANDARD FLEX
Missilvild ledningsla dninger, Sea Gnat
Våben til STANDARD FLEX , fase 2
Minestrygning selement, prototype
Militær satellitkommunikation

317
70
191
22
510
152
63
42

240

257
128

52

82
45
30

100
49
300
430
162
130
260
107
500

173
100
200

HJEl\f]I,IEVÆRNET
Kuttere 3. serie
Oppakningssystem
ABC-masker

Samlet disponering

600
277

60

Integreret luftforsvarsmissil system

FLYVEVÅBNET
Identifikationsudstyr
Træningsudsty r til F- 16
Opdatering af HAWK, fase l
Ammunition til F- 16, fase 2
Landingshjæ lpemidler
Levetidsforlænge lse af Gulfstream
Erstatningsfly F- 16
Rekognosceringsudst yr til F-16
Opdatering af HAWK, fase 2 mv.
Ammunition til F-16, fase 3
Missilvarslingsudstyr
Natsensorer til F-16
Brandslukning skøre tøjer
Præcisionsvåben til F-16

300

75
30
55
2242

2069

2159

2167

2188

Bilag 2 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999

BIDRAG TIL NATO'S REAKTIONSSTYRKER

l.

Dansk landmilitært bidrag til NATOs Umiddelbare Reaktionsstyrker består fortsat
af en let opklaring senhed. Bidraget til NATOs Hurtige Reaktionsstyrker omfatter Den Danske
Internationale Brigade, patruljer fra Jægerkorpset samt et elektronisk opklaringskompagni.
2.
Dansk sømilitært bidrag til NATOs Umiddelbare Reaktionsstyrker består af l ko rvet,
I STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen samt efter særligt behov l kommando- og
støtteskib til NATOs stående minerydningsstyrke, der tilmeldes Multinational Maritime Forces
(M:NMF). Det supplerende bidrag til NATOs Hurtige Reaktionsstyrker består af enheder til
MNMF og enheder til Area Forces. Til De Hurtige Reaktionsstyrker i MNMF tilmeldes I ubåd
og l STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen. Til De Hurtige Reaktionsstyrker i Area Forces tilmeldes I korvet, I ubåd, 4 WILLEMOES-klasse, 6 STANDARD FLEX 300 i patruljebådsrollen, 2 inspektionsskibe, 2 inspektionskuttere samt l STANDARD FLEX 300 i minerydningsrollen (sidstnævnte tilmeldes, når 3. minerydningsmodul er operativt). Inspektionsskibe/-kuttere
afgives prim ært til aktiviteter inden for enhedernes traditionelle operationsområde omkring
Grønland og Færøerne. Det sømilitære bidrag kan sammenfattes således:

Hurtige Reaktionsstyrker

Umiddelbare Reak-

tionsstyrker
MNMF

Area Forces

l korvet

1 ubåd

1 korvet

1 SF 300 i minerydningsrollen
(l kommando- og

l SF 300 i minerydningsro llen

MNMF

støtteskib)

Area Force s

1 ubåd
4 WILLEMOES-klasse, 6 SF 300 i
patru Ijefartøj srolle
(1 SF 300 i mineryd ningsrollen)
2 inspektionsskibe

2 inspektionskuttere

3.
Dansk luftmilitært bidrag til såvel NATOs Umiddelbare som til de Hurtige Reaktionsstyrker består af en eskadrille med 12 F-16 fly. Herudover tilmeldes en HAWK eskadrille til De
Hurtige Reaktionsstyrker. Endelig er et Gulfstream G-III fly tilmeldt SACLANTs Hurtige Reaktiansstyrker i Area Forces. Fra 1997 tilmeldes herudover et C- l3 0 transportfly til NATOs Oa-Call
Airlift Pool med tilhørende personel og udstyr til International Airlift Control Elements.

Bilag 3 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995- 1999

UDVALGET VEDRØRENDE FORSVARETS MATERIEL

KOMMISSORIUM
Udvalget skal med udgangspunkt i forsvarets nuværende materielsituation o g de i
nærværende aftale indeholdte materielanskaffelsesprojekter foretage en vurdering af levetiden
for forsvarets - inklusive hjemmeværnets - materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Vurderingen skal baseres på materieIlets konkrete anvendelse, anvendelsesgrad og dermed nedslidning
samt den økonomiske levetid.
Udvalget skal endvidere vurdere den forventede teknologiske og økonomiske udvikling på materielområdet og denne udviklings betydning for forsvarets materielanskaffeiser over
en længere horisont.
Udvalget udarbejder et forslag til større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet i den forsvarskommission, der p rimo
1997 skal indlede analyse af forsvarets formål, opgaver og organisation mv.
Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. september 1997.

UDVALGETSSAMMENSÆTN[NG
Chefen for Forsvarskommandoens Materielstab (formand), repræsentanter for Fo rsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Materielkommandoeme, Forsvarets Forskningstjeneste
og Hj emmeværnskommandoen.
Udvalgets sekretariat placeres i Forsvarskommandoen. Der kan tilknyttes medarbej dere til sekretariatet fra myndigheder , der har repræsentanter i udvalget.

Bilag 4 til Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999.

FOR SVARSKOMMISSIO NEN AF 1997

Forsvarskommissionen af 1997 sammensættes af politikere, repræsentanter for forsvaret og særligt sagkyndige.
KOMMISSORIUM
Kommissionen skal med udgangspunkt i Lov af 8. december 1993 om forsvarets
formål, opgaver og organisation mv. overveje, hvilke ændringer heraf der måtte være nødvend ige
i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling. Der udarbejdes en trusselsvurdering.
Overvejelserne skal baseres på forudsætningen om et fortsat akctivt dansk medlemskab
af FN, OSCE og NATO som grundlag for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.
Kommissionen skal bl.a. foretage en afvejning af forsvaret af nærområdet i forhold
til den internationale indsats.
Kommissionen skal endvidere vurdere indstillingen fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. På baggrund heraf og i fortsættelse af kommissionens eventuelle forslag til
ændring af forsvarets formål, opgaver og struktur fremsættes forslag til større materielanskaffeiser
i de kommende år.
Kommissionen kan tilkalde sagkyndige og afgive delindstillinger, i det omfang det
findes hensigtsmæssigt. Kommissionen forudsættes at give de faglige organisationer mulighed
for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i udvalgets overvejelser.
Kommissionens redegørelse skal kunne danne grundlag for forhandlinger mellem
forligspartierne om indgåelse af et forsvarsforlig for en periode efter 1999.
Kommissionen påpegynder sit arbejde primo 1997 og forudsættes at afslutte arbejdet
inden udgangen af 1998.

