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FORORD

Denne plan udgØr det generelle grundlag for forsvarets virksomhed i 1984.
Planen beskriver de afsluttende organisatoriske ændringer og
øvrige tilpasninger, der er nødvendige for at bringe forsvarets
struktur og indhold i overensstemmelse med den politiske aftale af
12. august 1981 om forsvarets ordning og de senere trufne politiske
beslutninger med tilknytning til denne plan, herunder besparelserne
på forsvarsbudgettet i 1983 og 1984 samt opretholdelsen af Eskadrille 726 med 16 F-104 fly indtil udgangen af 1985.
I planen behandles endvidere den Økonomiske ramme for virksomheden i 1984, og anvendelsen af bevillingsmidlerne beskrives, herunder den aktivitet, det på denne baggrund er muligt at gennemføre.
Endeligt har planen til formål at orientere forsvarets personel
om forsvarets forhold og vilkår i 1984.
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KAPITEL 1

INDLEDNING
GENERELT
1.
Plan for forsvarets virksomhed i 1984 beskriver forsvarets
sammensætning, herunder organisatoriske ændringer og reduktioner,
der skal gennemføres i 1984 i overensstemmelse med den udvikling,
der blev fastlagt i forbindelse med den politiske aftale af 12.
august 1981 om forsvarets ordning i perioden 1982-84 samt lov nr.
230 af 26. maj 1982 om forsvarets organisation m.v. Endvidere
beskrives de planlagte aktiviteter og den dermed forbundne fordeling af rådige ressourcer. Planen angiver således den samlede
anvendelse af den i finansloven for 1984 fastsatte Økonomiske
ramme.
Konsekvenserne for personeluddannelsen m.v. af lov nr. 232 af
26. maj 1982 om forsvarets personel, der trådte i kraft 1. januar
1983, er ligeledes beskrevet.
2.
Formålet med planen er at fastsætte det generelle grundlag for
forsvarets virksomhed i 1984 samt at orientere forsvarets personel
herom.

PLANENS GRUNDLAG
3.
Den 12. august 1981 indgik Socialdemokratiet, partiet Venstre,
Det konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti en aftale om forsvaret i årene 1982-84. I aftalen fastsattes bl.a. de Økonomiske rammer for forsvaret i de tre år.
Aftalen er baseret på den forsvarsstruktur, der lå til grund
for regeringens forhandlingsoplæg af marts 1981. Der er hertil
fØjet strukturforbedringer og personelforøgelser, der medfører
budgetstigninger i forhold til det oprindeligt foreslåede uændrede
budget. Disse stigninger udgØr 84 mill.kr. i 1982 (heraf 20 mill.
kr. til hjemmeværnet), yderligere 37 mill.kr. i 1983 og yderligere
43 mill.kr. i 1984, alt i lØn- og prisniveau januar 1980. Trods
disse forbedringer er forsvarsstrukturen og personelstyrken reduceret i forhold til 1973-ordningen.
I overensstemmelse med aftalen fremsatte regeringen i januar
1982 forslag til lov om forsvarets organisation m.v., lov om forsvarets personel og lov om hjemmeværnet, og med enkelte ændringsforslag til førstnævnte forslag blev lovene vedtaget af Folketinget
den 14. maj 1982. Organisationsloven og hjemmeværnsloven trådte i
kraft 1. juli 1982, og personelloven 1. januar 1983.
4.
Som et led i de almindelige bestræbelser for at reducere de
offentlige udgifter indgik partierne bag forsvarsaftalen den 9.
december 1982 en aftale om besparelser på forsvarsbudgettet på 140
mill.kr. i 1983 og 180 mill.kr. i 1984 (lØn- og prisniveau januar
1982). Besparelsernes nærmere udformning og indhold er behandlet i
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den kontaktgruppe, benævnt 11-mandsgruppen, der i henhold til forsvarsaftalen er nedsat med den opgave lØbende at fØlge forsvarsordningens praktiske gennemførelse og at drØfte spØrgsmål vedrØrende
eventuelle justeringer, og for 1984 vedkommende er besparelserne
indarbejdet i denne plan.
5.
Detailplanlægningen for forsvarets virksomhed i 1984 indledtes
i november 1982, hvor de operative kommandoer og materielkommandoerne blev inddraget i planlægningsarbejdet med henblik på så tidligt som muligt at tilvejebringe overensstemmelse mellem de operative kommandoers aktivitetsplanlægning og materielkommandoernes
forslag til skitse for anvendelse af midlerne på materieldriftsbudgettet. Det modtagne planlægningsmateriale blev herefter behandlet i Forsvarskommandoen, og i april 1983 forelå en intern skitseplan som grundlag for den videre planlægning og Forsvarskommandoens
bidrag til forslag til finanslov for 1984.
Det i skitseplanen forelØbigt opgjorte behov i forbindelse med
den planlagte virksomhed var større, end den Økonomiske ramme gav
mulighed for at opfylde. For at skabe balance blev det derfor besluttet at foretage mindre begrænsninger i værnepligtsindkaldelserne, udskyde betalinger på en række projekter, udskyde anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder, ligesom en meget stram prioritering på alle forbrugsområder blev foretaget. Disse forhold var afklarede forud for udgivelsen i september 1983 af den forelØbige
plan for forsvarets virksomhed i 1984, og der er dermed stort set
skabt balance mellem de enkelte forbrugsområder.
Forslaget t i l finanslov for 1984, der blev fremsat i august
1983, omfattede en reduktion i udgifterne til værnepligtige på 100
mill.kr., baseret på en nedsættelse af værnepligtslØnnen. Under
finanslovforslagets behandling i december 1983 blev dette forslag
trukket tilbage.
Vedtagelsen i februar 1984 af finansloven for 1984 har ikke
givet anledning t i l ændringer i den forelØbige plan for 1984. Der
er således alene foretaget ajourføringer i overensstemmelse med
udviklingen i planlægningen på -enkeltområder.
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KAPITEL 2

FORSVARSPOLITIKKENS INTERNATIONALE ASPEKTER
INTERNATIONALE POLITISKE ASPEKTER
1. Danmarks sikkerhed har siden 1949 været knyttet snævert sammen med øvrige vestlige landes sikkerhed og baseret på medlemskabet af Den nordatlantiske Traktats Organisation.
Trods udviklingen i de internationale afspændingsbestræbelser
i store dele af 1970'erne er det Øst-vestlige modsætningsforhold
ikke fundamentalt ændret og dermed heller ikke Danmarks sikkerhedspolitiske situation ved 1980'ernes begyndelse.
Den vestlige verden blev, navnlig i den sidste halvdel af
1970'erne, konfronteret med en række betydelige problemer. Energikrisen og afmatningen af de internationale konjunkturer, kravene fra udviklingslandene om ændringer i den internationale arbejdsdeling og krisesituationer i en række områder i verden har
medfØrt et vekslende billede af interessefællesskaber og interessemodsætninger mellem den vestlige verdens lande og landegrupper. Disse problemer er for Danmarks vedkommende søgt lØst inden
for rammerne af Det Europæiske Fællesskab (EF), hvis holdninger
til internationale forhold har fået forstærket betydning gennem
årene.
Udviklingen i forholdet mellem Øst og Vest blev ved indgangen
til 1980'erne specielt præget af den sovjetiske intervention i
Afghanistan. Den fortsatte militære tilstedeværelse i dette område medfØrer særlige belastninger for afspændingsbestræbelserne.
Den internationale udvikling kan i de kommende år indebære
både konfrontationsrisici og samarbejdsmuligheder mellem Øst og
Vest. Samtidigt må det erkendes, at de udfordringer og de konfliktområder, der kan opstå, ikke alene er bestemt af Øst-vestkonfliktens egentlige parter.
Udviklingen i 1970'erne og begyndelsen af 19BO'erne har vist,
at man nærmer sig grænsen for en videre forøgelse af de traditionelle energiforsyninger. I Vesten har man en Økonomisk krise,
der i vidt omfang har sit udgangspunkt i de relativt hØje energipriser. Men også Østlandene har måttet erkende, at deres Økonomi ikke, som tidligere hævdet, er upåvirket af de svingende
Økonomiske konjunkturer i den vestlige verden.
Denne situation kan komme til at indebære endnu et konfliktelement i forholdet mellem Øst og Vest, nemlig ressourcerne og
adgangsvejene til disse. I sammenhæng hermed må man gennem den
fortsatte udbygning af den sovjetiske flåde se Sovjetunionens
manifesterede hensigt om at hævde sin supermagtsstatus på verdenshavene, hvilket understøttes af de sovjetiske bestræbelser på
at opnå baserettigheder på strategiske områder i den tredje verden. Omvendt er det vitalt for Vesten at opretholde forbindelseslinierne til forsyningskilder. uden for det nordamerikanske og
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europæiske område. Den voksende militære tilstedeværelse og opbygning i Golfområdet skal ses på denne baggrund. Konsekvenserne
af dette kan blive en generel optrapning af supermagternes
tilstedeværelse i den tredje verden med risiko for en konfrontation.
Den igangværende nord-syd-dialog vil fortsætte i 1980'erne,
og udviklingslandenes krav om strukturelle og institutionelle
ændringer i det internationale Økonomiske system, den såkaldte
nye Økonomiske verdensorden, vil sandsynligvis blive stadig mere
udtalt. Desuden tegner udsigterne for den Økonomiske udvikling i
industrilandene sig mindre gunstige. Dette vil formentlig Øge
vanskelighederne i nord-syd-forholdet, idet det vil blive vanskeligere for industrilandene at gennemfØre strukturtilpasninger og
samtidig skabe forståelse for nØdvendigheden af tilstrækkelige
ressourceoverfØrsler til' udviklingslandene. Således forblev,
trods fremgang i detailspØrgsmål, de centrale spørgsmål ulØste
efter det seneste topmØde om nord-syd-problemerne i Mexico i
1981.
Et tredje element i den internationale udvikling, der må
tillægges sikkerhedspolitisk betydning, er havretsproblemer, som
•kan opstå i forbindelse med den nye havretskonvention, der blev
vedtaget ved stemmeflertal på FN's havretskonference i New York i
april 1982, og som forventes ratificeret med henblik på ikrafttræden i lØbet af de kommende par år. Det er i sig selv et sikkerhedspolitisk problem, at det ikke er lykkedes at skabe enighed
ved konventionens vedtagelse. Hertil kommer De forenede Staters,
Sovjetunionens og en række europæiske staters særlige stillingtagen til konventionstekstens retningslinier for udforskning af
havbundsmineraler, overførsel af teknologi m.v.
De havretlige spørgsmål, der herudover har størst betydning i
et sikkerhedspolitisk perspektiv, er de maritime zoners udstrækning, afgrænsning og jurisdiktion, herunder de særlige passageregler. Hvis reguleringen af den havretlige udvikling overlades
til nationale, bilaterale eller regionale arrangementer, vil risikoen for lokale konflikter Øges med den negative virkning,
dette kan få for det internationale samarbejde.
På det våbenmæssige område kan det forudses, at den strategiske styrkebalance mellem de to supermagter vil bestå i en forudseelig fremtid. Den amerikanske regering har i de sidste par år
truffet beslutning om anvendelse af betydelige ressourcer til
modernisering af de strategiske våbensystemer. Dette skal bl.a.
ses i lyset af et amerikansk Ønske om at stå bedst muligt rustet
i de lØbende våbenreduktionsforhandlinger mellem De forenede
Stater og Sovjetunionen, benævnt START (Strategic Arms Reduction
Talks), Hovedformålet med disse forhandlinger er et forsøg på at
begrænse våbenkaplØbet på det strategiske område og således være
en fortsættelse af de tidligere SALT-forhandlinger (Strategic
Arms Limitation Talks).
Sovjetunionens anbringelse af længererækkende nukleare mellemdistancestyrker, benævnt INF (Intermediate-Range Nuclear
Forces), hvoraf systemet SS-20 kan række overalt i Europa, finder
fortsat sted. Det var bl.a. opstillingen af disse styrker, der i
1979 fØrte til en vestlig dobbeltbeslutning om på den ene side at
modernisere 572 missilsystemer i Vesteuropa (opstilling af
Cruise- og Pershing II-missiler) som modvægt til de fØrnævnte
sovjetiske systemer og på den anden side at indlede bilaterale
forhandlinger om begrænsning af de selv samme systemer.
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Resultatet af de pågående forhandlinger i Geneve mellem De
forenede Stater og Sovjetunionen om reduktion eller fjernelse af
disse nukleare missilsystemer fra Europa er særdeles vigtigt og
kan få stor betydning for fremtidens afspændingsinitiativer.
Sammenfattende synes udviklingstendenserne at understrege, at
Vestens sikkerhed i 1980'erne i uændret, måske voksende, grad
ikke blot vil være knyttet til udviklingen i de Østlige lande,
men også til udviklingen i den Øvrige verden, herunder særligt i
Mellemøsten, hvor situationen i Libanon fortsat er uafklaret og
hvor Golfområdet stadig er skueplads for krigen mellem Iran og
Irak. I overvejelserne om de vestlige landes sikkerhedsaspekter i
1980'erne bØr det samtidig betænkes, at det ikke alene vil være
De forenede Staters, men også Vesteuropas interesser, der vil
blive direkte berørt af uro og konflikter uden for det nordatlantiske område, som dækkes af Atlantpagten. Falklandskrisen i
fØrste halvdel af 1982 var et eksempel herpå.
DET MILITÆRE STYRKEFORHOLD
2.
Selv om vilkårene for den Økonomiske udvikling i Sovjetunionen i 1980'erne ikke anses for gunstige, er der ikke tegn på reduktioner i den sovjetiske militære opbygning, og Sovjetunionen
forventes i de nærmeste år fortsat at ville anvende betydelige
andele af sine samlede samfundsressourcer til militære formål.
Warszawapagten besidder allerede et militært potentiel, der
går ud over, hvad der er nødvendigt til forsvarsformål, og den
fortsatte militære opbygning rejser naturligt spørgsmålet om
hensigten hermed.
Den igangværende ugunstige udvikling af styrkeforholdet kan
kompromittere alliancens afskrækkelseseffekt, såfremt alliancen
som helhed ikke rettidigt beslutter sig for at imØdegå denne
udvikling.
Den navnlig henimod slutningen af 1981 påbegyndte udbygning
af det amerikanske styrkepotentiel vil dog på lidt længere sigt
påvirke det globale styrkeforhold mellem Øst og vest i en for
Vesten mere gunstig retning, idet denne forØgede kapacitet primært er forudset til op- og udbygningen af den særlige amerikanske udrykningsstyrke til eventuel indsættelse i bl.a. Golfområdet.
Spaniens indtræden i NATO i juni 1982 vil medfØre en forbedring af alliancens forsvarsevne i Sydregionen.
Alt i alt skØnnes NA?O's forsvarsstyrker i dag at besidde en
sådan kapacitet, at afskrækkelsesevnen fortsat er en-realitet.
ALLIANCENS FORSVARSPLANLÆGNING
3. NA~O-alliancens forsvarsplanlægning er baseret på den grundide, at medlemslandene skal forene deres bestræbelser med henblik
på at opretholde et kollektivt forsvar til bevarelse af fred og
sikkerhed samt at vedligeholde og udvikle de enkelte landes individuelle og kollektive kapacitet til i givet fald at kunne
modstå et væbnet angreb.
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NATO's militære samarbejde har i konsekvens heraf i stadigt
stigende grad været præget af bestræbelser på at samordne medlemslandenes militære indsats, ikke alene på det rent operative
område, men også gennem standardisering og en mere effektivt
koordineret udnyttelse af de ressourcer, der af nationerne
stilles til rådighed for forsvarsformål.
FØlgende mere væsentlige planlægningsopgaver er under behandling inden for alliancen:
NATO's styrkemålsplanlægning.
NATO's langtidsforsvarsprogram, der blev vedtaget af medlemslandenes stats- og regeringschefer i 1978, og som bl.a. indeholder retningslinier for tilfØrsel af forstærkninger til
Vesteuropa. Den endelige plan for hurtig tilførsel af forstærkninger, der er udarbejdet af Den Øverstkommanderende for
NATO-styrkerne i Europa (SACEUR) og godkendt af medlemslandenes regeringer, trådte i kraft i januar 1983.
Den på forsvarsministermødet i maj 1980 i Forsvarsplanlægningskomiteen trufne beslutning om gradvist at etablere en
egentlig langtidsplanlægning i NATO-regie.
De på forsvarsministermøderne i maj og december 1980 i Forsvarsplanlægningskomiteen vedtagne særlige foranstaltninger
med henblik på at afbØde den svækkelse af styrkerne i Europa,
som vil kunne blive en fØlge af, at De forenede Stater bl.a. på baggrund af den sovjetiske militære intervention i
Afghanistan - har påtaget sig ansvaret for at sikre Vestens
vitale interesser i Mellemøsten. En statusrapport vedrørende
arbejdet med en analyse og vurdering af de militære implikationer for forsvaret af Vesteuropa ved et eventuelt større
amerikansk militært engagement i MellemØsten i forbindelse
med en samtidig konfrontation i Europa blev forelagt medlemslandenes forsvarsministre på mØdet i Forsvarsplanlægningskomiteen i juni 1983.
Den endelige rapport vil pege på en række konkrete forslag
til supplerende foranstaltninger, der bØr gennemføres med
henblik på at kunne afbØde den militære afsvækkelse, som
forsvaret af Vesteuropa i en sådan situation må forudses at
ville blive påført.
De principielle retningslinier for gennemførelsen af NATO's
samlede planlægningsopgaver - såvel på allieret som på nationalt
plan - er formuleret i "Ministerial Guidance 1983" (forsvarsministrenes planlægningsdirektiv), som forsvarsministrene godkendte
i juni 1983 som grundlag for den fælles planlægning. Dette direktiv revideres hvert andet år.
Ud over at bekræfte alliancens mål og strategi indeholder
dokumentet politiske, Økonomiske, tekniske og militære faktorer,
der kan påvirke styrkemålene, ligesom der er givet retningslinier
for størrelsen af de ressourcer, der bØr anvendes til forsvarsformål, styrkernes størrelse og art, omfanget af de logistiske
reserver samt koordinerings- og prioritetsanbefalinger.
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Gennemførelsen af alliancens planlægningsopgaver hviler på
medlemslandenes bidrag og er afhængig af disse nationers suveræne
beslutninger. De bØr derfor - i såvel den enkelte nations som
helhedens interesse - betragtes som grundlæggende for forsvarets
planlægning og udvikling. Dette synspunkt har da også fundet udtryk i den politiske aftale om forsvaret og lovgivningen.
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KAPITEL 3

FORSVARETS OPGAVER OG SAMMENSÆTNING

FORSVARETS OPGAVER
1. I betænkningen til lov nr. 230 af 26. maj 1982 om forsvarets
organisation m.v. er forsvarets formål formuleret således:
"Danmarks militære forsvar, som led i det samlede NATO-forsvar,
har til formål gennem sin tilstedeværelse at formindske muligheden for pressioner mod Danmark og i det hele taget bidrage
til at forebygge krig. Gennem overvågning af dansk område og
ved afvisning af krænkelser skal forsvaret hævde landets
suverænitet, og i tilfælde af et angreb skal det umiddelbart
kunne imødegå dette, eventuelt sammen med allierede styrker.
Forsvaret skal have en sådan størrelse og sammensætning og
tilrettelægge sine forsvarsplaner således, at det til enhver
tid bedst muligt kan sikre, at de forstærkninger, der vedrØrer
dansk område, og som fremgår af SACEURs forstærkningsplan for
Europa, rettidigt kan modtages, stØttes og indsættes, dersom
regeringen beslutter sig for at anmode om allieret hjælp.
Der lægges vægt på, at de praktiske foranstaltninger, aftaler
om støtte m.v., der er nødvendige for modtagelse af forstærkninger, i videst muligt omfang forberedes i fredstid".
Forsvaret skal herudover lØse opgaver til stØtte for det civile
samfund samt opstille kontingenter til FN's fredsbevarende operationer.
2. Disse formål, som har dannet grundlag for forsvarets sammensætning, opfyldes ved evne til at lØse nedenstående hovedopgaver,
hvor de rent forsvarsmæssige er afledt af den strategiske situation, herunder den foreliggende trussel mod NATO som helhed og mod
Danmark, eller rettere Enhedskommandoens område, i særdeleshed.
3. Forsvarets hovedopgaver opdeles i opgaver i fred, spændingsperioder og krig. Fredsopgaverne viderefØres i spændingsperioder og i
et vist omfang i krig.
Fredsopgaverne omfatter:
Opretholdelse af indsatsberedskab samt forberedelse til lØsning
af krigsopgaver.
overvågning og suverænitet~hævdelse.
Efterretningsvirksomhed.
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Forber e delse af modtagelse af forstærkninger.
Opgaver til stØtte for det civile samfund.
Deltagelse i FN's fredsbevarende operationer.
Opgaver i spændingsperioder omfatter:
Intensiveret overvågning og efterretningsvirksomhed.
Gennemførelse af beredskabsforøgelser og indledende forsvarsforanstaltninger.
Modtagelse af og stØtte til forstærkninger.
Krigsopgaverne omfatter:
Forsvar af den jyske halvø.
Forsvar af øerne.
Kontrol over adgangsvejene til Østersøen samt søværts forbindelseslinier.
Kontrol over luftrummet.
Forsvar af GrØnland og Færøerne.
Modtagelse af, stØtte til og samarbejde med forstærkninger.
4. Opgaver til støtte for det civile samfund omfatter bl.a. eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, forureningsbekæmpelse, sØopmåling og ammunitionsrydning. Endvidere indgår der lejlighedsvise opgaver omfattende forskellige former for katastrofehjælp
samt anden hjælp i situationer, hvor civile ressourcer ikke er tilstrækkelige.

s.

Hvad angår deltagelse i FN's fredsbevarede operationer, er der
for tiden udsendt en reduceret bataljon til Cypern samt observatører til Mellemøsten og til grænsen mellem Indien og Pakistan.
6. LØsningen af opgaverne i GrØnland og på Færøerne er underkastet
de samme generelle forudsætninger, som er gældende for lØsningen af
opgaverne i det øvrige Danmark. På grund af de specielle geografiske forhold er de hertil afsatte ressourcer primært tilpasset
lØsning af fredstidsopgaver.
I fredstid udfØres således overvågning, suverænitetshævdelse,
fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningsopgaver samt anden
assistance til civile myndigheder med de til rådighed værende ressourcer, som primært omfatter inspektionsskibe, -kuttere, -helikoptere og -fly samt slædepatruljen SIRIUS i NordØstgrØnland.
I spændingsperioder intensiveres overvågningen i muligt omfang.
I krig iværksættes operative planer og foranstaltninger afpasset den aktuelle situation som et led i NATO's forsvar af det nordatlantiske område. Efter iværksættelse af alliancens militære kommandosystem vil GrØnlands Kommando blive underlagt Den Øverstkommanderende i det vestlige Atlanterhav, mens Færøernes Kommando vil
blive underlagt Den Øverstkommanderende i det Østlige Atlanterhav.
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FORSVARETS STYRKER
7. Forsvarets styrker skal have en sådan våbenmæssig sammensætning, have en sådan reaktionsevne og præstere en sådan tilstedeværelse i dansk interesseområde, at de kan lØse de stillede opgaver
i fredstid, spændingsperioder og under krigsforhold.
Som fØlge heraf opretholdes et sådant beredskab ved alle tre
værn og ved hjemmeværnet, at en angriber, som led i forberedelse af
et angreb, tvinges til at træffe varslingsgivende foranstaltninger,
der kan erkendes så betids gennem den fortlØbende efterretningsvirksomhed, at der gives tilstrækkelig tid til at omstille forsvaret fra freds- til krigsforhold.
Styrkernes sammensætning skal tillige tilgodese, at hovedvægten
i det samlede forsvar af landet lægges på
forsvar af den jyske halvØ med tyngde i det fremskudte forsvar
i Slesvig-Holsten og
forsvar af Øerne med tyngde på den sjællandske Øgruppe
og med en værnsvis tyngde således:
Den landværts indsats tillægges tyngde i
halvØ,
den maritime indsats tillægges tyngde i
adgangsvejene til Østersøen, og

forsvaret af den jyske
forsvaret af Øerne og

den luftmilit~re indsats tillægges tyngde i forsvaret af
luftrummet over dansk territorium og de for forsvaret af
Danmark væsentlige dele af Østersøen.

HÆREN
8. Hæren skal i krigstid være i stand til både at imØdegå angriberens hovedindsats og i samarbejde med bl.a. hjemmeværnet at
gennemføre en almindelig sikring af landterritoriet.
Hærens krigsstruktur omfatter derfor en felthær og et lokalforsvar. størrelse og sammensætning er fastlagt med henblik på den
bedst mulige lØsning af de pålagte opgaver inden for den aktuelle
ressourcetildeling, idet vægten lægges på felthærsstyrker i det
fremskudte forsvar.
Da det kan forudsættes, at der vil være tilstrækkelig tid til
at indkalde og klargøre en mobiliseringsstyrke forud . for et angreb,
er der ikke i fredstid disponeret sådanne ressourcer til hæren, at
krigsstrukturen kan være aktiveret i sin helhed.
Felthæren er organiseret i fØlgende hovedelementer:
Jyske Division med divisionstropper og tre panserinfanteribrigader.
Jyske Kampgruppe med tre kampbataljoner.
To panserinfanteribrigader på Sjælland.
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Tre kampgrupper på Sjælland, hver med bl.a. to kampbataljoner
og en artilleri~fdeling.
En kampgruppe på Lolland-Falster med bl.a. en kampbataljon og
en artilleriafdeling.
Bornholms Region med enheder svarende til en reduceret infanteribrigade.
FØrings-, kamp- og stØtteenheder til overordnede nationale og
allierede hovedkvarterer, herunder Jægerkorpset.
Lokalforsvaret er organiseret i syv militærregioner med fØlgende hovedelementer:
Et antal infanteribataljoner, artilleriafdelinger, selvstændige
lette haubitsbatterier, panserjagereskadroner, regionsingeniØrkompagnier og bevogtningsenheder.
FØringsenheder og faglige enheder samt regionalfaglige installationer.
En undersøgelse af lokalforsvarets opgaver og organisation er afsluttet i 1983. Undersøgelsens resultat indebærer en række justeringer, hvor de justeringer, som kan ~ennemfØres inden for den
nugældende forsvarsordnings rammer, paregnes gennemfØrt i 1984.
Kernen i krigsstrukturen er panserinfanteribrigaderne, hvis
afbalancerede sammensætning af fØringsenheder, pansrede bataljoner,
artilleriafdelinger, ingeniØrenheder og faglige enheder skal gØre
det muligt at imØdegå angriberens hovedindsats med pansrede enheder
med den fornødne ildkraft, mobilitet og beskyttelse. I en enkelt
brigade er en panserinfanteribataljon - af materielmæssige årsager
- erstattet af en motoriseret infanteribataljon.
En forbedring af felthærensildkraft blev indledt i 1982 og
fortsættes i de kommende år. Denne forbedring omfatter fØrst og
fremmest en modernisering af de selvkØrende haubitser og en modifikation af de sjællandske brigaders CENTURION-kampvogne samt anskaffelse af termisk natsigteudstyr til raketsystem TOW. I 1984
påbegyndes en omfattende modifikation af de lette kampvogne M/41,
hvorefter disse forventes anvendt i yderligere 20 år. Panserværnsevnen forbedres ved fastsat anskaffelse af dysekanon CARL-GUSTAV,
afstandsmålere samt ved yderligere anskaffelse af panserminer. Som
led i automatisering af feltartilleriets skydeledelse anskaffes
moderne meteorologiudstyr. Herudover indledes større anskaffelser
af signalmateriel, ammunition og hjulkØretØjer.
9. Hærens fredsstyrke er opstillet og organiseret med henblik på,
at panserinfanteribrigaderne skal være aktiverede i et sådant omfang, at der bl.a. tilvejebringes rimelige uddannelsesvilkår, og at
en hurtig opbygning til krigsstyrke er mulig.
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Der gennemføres derfor en omfattende virksomhed med det formål,
at opretholde et nærmere fastsat beredskab med en aktiveret del
af krigsstrukturen,
at forberede løsningen af krigsstrukturens opgaver samt
at give krigsstrukturen det nØdvendige kvalitative indhold gennem uddannelse og træning af personel og enheder samt ved anskaffelse og vedligeholdelse af materiel og forsyninger.
Fredsstyrken omfatter fØlgende aktiverede hovedelementer:
Stående styrke på ca. 7.000 mand består af fast personel med et
hØjt uddannelses- og beredskabsniveau, som bemander de aktiverede dele af panserinfanteribrigaderne, Bornholms Region og
fØrings- og kampenheder samt faglige enheder, herunder Hærens
Flyvetjeneste og Jægerkorpset. Det er herved muligt at bemande
en række enheder med komplicerede og kampafgØrende våben samt
visse fØringsenheder. Derved opnås, at stående styrke kan opretholde et vist beredskab, vedligeholde uddannelsesniveauet
samt udgØre basis for opbygning af krigsstyrken.
Uddannelsesstyrken er planlagt at omfatte ca. 5.150 værnepligtige (mandår) og en kadre af fast personel på ca. 580 mand i
1984, hvilket svarer til en forøgelse med en underafdeling i
forhold til 1983 i overensstemmelse med forsvarsaftalen af 12.
august 1981. Uddannelsesstyrkens opgave er at gennemføre uddannelse af værnepligtige primært til hjemsendt supplement, sekundært direkte til mobiliseringsstyrken.
Dele af uddannelsesstyrken opstilles således, at den uddannelsesmæssigt er integreret i stående styrke for derved at udnytte
mulighederne for enheds- og samvirkeuddannelse.
Øvrig fredsstyrke, hvori indgår personel ved hærens operative
og logistiske struktur samt ved andre myndigheder, f.eks. opstillende myndigheder og skoler. De igangværende overvejelser
om ændringer i den logistiske struktur påregnes afsluttet i
1984, således at ændringerne vil være gennemført i 1985. Sammen
med officerer og stampersonel fra uddannelsesstyrken bemander
personel fra Øvrig fredsstyrke ca. 4.300 poster i krigsstyrken.
De kommende politiske forhandlinger om forsvarets ordning efter
1984 vil allerede i 1984 kunne medfØre ændringer i ovenstående
grundlag.

10. Hjemsendt supplement udgØres af hjemsendte værnepligtige og
stampersonel i de fØrste år efter hjemsendelsen. Hjemsendt supplement og stående styrke udgØr tilsammen hærens dækningsstyrke,
som er den del af felthæren, der har det hØjeste indsatsberedskab.
størrelse og sammensætning af hjemsendt supplement vil blive revurderet i forbindelse med overvejelser vedrørende hærens krigs- og
fredsstyrke efter 1984. Indtil videre vil hjemsendt supplement
fortsat bestå af ca. 6.500 mand, således at den samlede dækningsstyrke udgØr ca. 13.500 mand.
11. Mobiliseringsstyrken omfatter:
Mobiliseringsstyrken til felthæren.

15.

FKOPLAN OP.121-3
MAR 1984
Mobiliseringsstyrken til lokalforsvaret, som udgØr langt
størstedelen af lokalforsvarets krigsstyrke, idet der i fredstid kun er aktiveret elementer af regionernes stabe og dele af
stabskompagnierne.
Indkaldelse af mobiliseringsstyrken kan gennemføres fleksibelt
afpasset den aktuelle situation. Mobiliseringsforanstaltninger kan
derfor anvendes som et væsentligt element i krisestyringen.
12. Ud over ovennævnte kategorier opstilles den i fredstid udsend te
FN-styrke og ved mobilisering tillige personelerstatningsdepoter .

SØVÆRNE?
13. søværnet lØser under fredsforhold opgaver i forbindelse med
overvagning, suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste samt deltagelse i forureningsbekæmpelse, sØopmåling, isrekognoscering og assistance til isolerede lokale samfund på Færøerne og GrØnland. Desuden opretholdes et hØjt indsatsberedskab.
I spændingsperioder og under krigsforhold skal søværnet - ud
over fØrnævnte fredstidsopgaver - udlægge og beskytte minefelter,
bekæmpe fjendtlige styrker, sikre forbindelseslinierne mellem
landsdelene samt medvirke ved tilfØrsel af allierede forstærkninger.
LØsning af disse opgaver udføres af en kombination af skibe,
helikoptere og landbaserede anlæg.
Der er en snæver sammenhæng mellem uddannelsesvirksomhed og
lØsning af fredstidsopgaverne.
søværnet er sammensat af fØlgende hovedelementer:

Kampenheder omfattende 2 fregatter, 3 korvetter, 10 missilbåde ,
6 torpedobåde, 4 undervandsbåde, 4 minelæggere, der planlægge s
levetidsforlænget fra 1984, 3 kabelminelæggere og 6 minerydningsfartØjer.
Farvandsovervågningsenheder omfattende 8 bevogtningsfartØjer,
hvoraf et antal levetidsforlænges fra 1983, 9 orlogskuttere og
5 bevogtningsbåde.
Fiskeriinspektionsenheder omfattende 5 inspektionsskibe, 5
inspektionskuttere og 8 inspektionshelikoptere.
Skibe til særlige formål omfattende 1 transportfartØj, der ev t .
udskiftes i 1984, 2 tankfartØjer, 2 orlogskuttere, kongeskibe t
Dannebrog samt skibe og fartøjer til brug til sØopmåling, uddannelse og basetjeneste.
Landbaserede kampenheder omfattende 2 kystforter med kano nbatterier (mobiliseringsstatus) samt Frømandskorpset.
Landbaserede overvågningsanlæg omfattende 7 kystradarstationer ,
hvor de fØrste 5 radarsystemer udskiftes i 1983-85, 3 mobile
radarvogne, 2 undervandskontrolanlæg samt et antal faste kystudkigsstationer. Frem til 1985 automatiseres en del af farvandsovervågningen gennem etablering af et kommando-, kontrol- og
informationssystem benævnt FOD CCIS.
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Hertil kommer den operative, uddannelsesmæssige og logistiske
struktur. Den i 1982 påbegyndte reduktion af sidstnævnte vil fortsætte i 1984.
såvel de rådige ressourcer som vedligeholdelse af skibene medfører, at et antal skibe til stadighed vil have et forholdsvis lavt
beredskab, fordi de vil være på værft eller under vedligeholdelse
ved en flådestation og derfor være ubemandede eller bemandet med en
reduceret besætning.
I 1984 fortsættes det i 1983 påbegyndte vedligeholdelsesprincip
med "fordelt periodisk sikkerhedseftersyn", hvorved den inoperative
liggeperiode ved værft reduceres, og udgifterne til eftersyn
nedbringes, bl.a. ved at besætningen udfØrer en større del af vedligeholdelsesarbejdet.
De dele af den operative struktur, flåden og de landbaserede
elementer, som medvirker til lØsning af fredsopgaverne, er bemandede med henblik på kontinuerlig drift.
Ovennævnte forhold forudsætter en forholdsvis stor fredsbemanding af skibe og operativ struktur og indebærer et forholdsvis
hØjt aktivitetsniveau, som dimensionerer den logistiske strukturs
bemanding og virksomhed. Der er derfor i søværnet kun behov for en
mindre udvidelse gennem mobiliseringssystemet.
FLYVEVÅBNET
14. Flyvevåbnet !Øser under fredsforhold og i spændingsperioder
opgaver i forbindelse med overvågning, suverænitetshævdelse,
transport- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion, hvilket
indebærer et hØjt indsatsberedskab. Opgaverne !Øses med fly og
varslingsanlæg, som også anvendes til lØsning af krigsopgaverne.
Flyvevåbnet er sammensat af fØlgende hovedelementer:
Kampfly omfattende seks eskadriller, to med hver 16 F-16 fly,
en med 8 F-16 fly, der i lØbet af fØrste halvår 1984 vil være
opstillet med 16 fly, to med hver 16 F-35 fly og en med 20
F-104 fly, der medio 1984 reduceres til 16. Ved udgangen af
1984 vil det organisatoriske antal kampfly således være 96.
Transportfly og fiskeriinspektionsfly samlet i en eskadrille
bestående af 3 C-130 transportfly og 3 GULFSTREAM III fiskeriinspektionsfly.
Redningshelikoptere i
Skole- og kurerfly i

en eskadrille med B S-61 helikoptere.
et antal af 23 af typen T-17.

Områdeluftforsvarsenheder bestående af seks IHAIIK-eskadriller,
hvoraf 2 eskadriller er placeret i midlertidige stillinger på
Sjælland med henblik på placering på Fyn i 19B5.
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Nærluftforsvarsenheder til nærluftforsvar af flyvestationerne,
udrustet med 40 mm luftværnskanoner af typen L/70 og L/60. Fire
eskadriller L/70 er opstillet i fredstid.
Kontrol- og varslingssystemet, som med undtagelse af Flyvestation ~orshavn blev omstruktureret i 1982/83. I takt med
indfØrelse af nyt udstyr vil Flyvestation ~orshavns bemanding
blive tilpasset hertil.
Hertil kommer den operative stØttestruktur, skoler samt den
logistiske stØttestruktur. Den i 1982 påbegyndte reduktion af den
logistiske stØttestruktur fortsættes i 1984 i overensstemmelse med
den langsigtede planlægning.
LØsningen af flyvevåbnets krigsopgaver indebærer primært bekæmpelse af fjendtl~ge luftstyrker. Operationer af denne art er
karakteriseret ved et meget kort forudgående varsel og deraf
fØlgende korL reaktionstid.
UdfØrelse af opgaverne i fredstid stiller krav om hurtig indsats. Kontrol- og varslingsanlæg er derfor bemandede, så kontinuerlig drift kan gennemføres, hvilket sammen med det ved kampfly-,
rednings- og raketeskadriller opretholdte hØje indsatsberedskab
forudsætter en stor fredsbemanding. Disse forhold er endvidere bestemmende for aktivitets- og bemandingsniveau ved den logistiske
sLØttestruktur, således at mobiliseringsfunktioner i flyvevåbnet
stort set er begrænsede til visse nærluftforsvars- og nærforsvarsenhet,er samt stØttefunktioner.
DC';.'

V!,RNSFÆLLI:S OMRÅDE

15. Fællesværnsområdet omfatter stabe, skoler m.v., som er fælles
for de tre værn.
16. Forsvarskommandoens organisation har været under overvejelse i
overensstemmelse med betænkning af 29. april 1982 over forslag til
lov om forsvarets organisation m.v. I et af Forsvarsministeriet
nedsat udvalg har Forsvarskommandoens forslag af 19. januar 1982
til Forsvarskol'lITlandoens organisation, bemanding og opgaver været
behandlet. Reorganisering er gennem[prt pr. 15. februar 1984.
17. Forsvarsakademiet planlægger og gennemfører videnskabelige
videre- og efteruddannelser for officerer m.fl. inden for områderne
strategi, statskundskab, operationer, logistik, pædagogik, managenent, forvaltning og teknik.
18. Forsvarets Brevskole udarbejder, ajourfører og gennemfører korrespondancekurser i samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for de forskellige uddannelsesområder. Kurserne kan indgå som
led i uddannelsen af forsvarets personel på værnsfælles- og værnsbasis.
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19. Forsvarets Gymnastikskole planlægger og forestår uddannelsen af
det personel, der skal lede og gennemføre den fysiske uddannelse og
træning i forsvaret, herunder idrætsvirksomhed. Skolen virker endvidere som rådgiver, bistår Forsvarets GymnastikinspektØr med inspektionsvirksomhed og varetager udviklingen inden for området.
Chefen for Forsvarets Gymnastikskole er tillige Forsvarets GymnastikinspektØr.
20. Forsvarets Center for Lederskab medvirker ved lØsningen af
psykologiske, sociologiske og pædagogiske opgaver samt til udvikling og formidling af viden om ledelse, samarbejde og uddannelsesteknologi i forsvaret. Der er indstillet til Forsvarsministeriet om
reorganisering.
21. Forsvarets Sanitetsskole har bl.a. til opgave at forestå den
militære uddannelse af læger og tandlæger, som skal anvendes i
sanitetstjeneste i forsvaret, samt at deltage i uddannelsen af
Øvrigt personel i forsvaret, der skal virke inden for eller i samarbejde med sanitetstjenesten.
22. Forsvarets Forvaltningsskole varetager som led i personeluddannelsen i forsvaret funktionsuddannelse på forvaltningsfaglige områder og har bl.a. til opgave at virke som specialskole i forvaltning, omfattende administrative områder, herunder almen forvaltning, Økonomiforvaltning, materielforvaltning og personelforvaltning. Chefen for Forsvarets Forvaltningsskole er tillige Forsvarets
Forvaltningsinspektør.
23. Forsvarets Civiluddannelse tilrettelægger erhvervssigtende
civile uddannelser for det stampersonel, der er berettiget til en
sådan uddannelse. Formålet er at dygtiggØre dette personel med henblik på at lette overgangen til civilt erhverv eller forbedre mulighederne for fortsat tjeneste i forsvaret.
24. Forsvarets Materielintendantur forestår den centrale forvaltning af en række materielhovedgrupper, for hvilke der er det fælles
kendetegn, at der ikke er tale om krigsmateriel eller teknisk mate~
riel, som kræver særlig vedligeholdelse. Som eksempler kan nævnes
kontorteknisk materiel, cafeteriamateriel, mØbler samt gymnastikog idrætsmateriel. Reorganisering forventes gennemfØrt medio 1984.
25. Forsvarets Forskningstjeneste bistår forsvarets myndigheder og
institutioner m.fl. ved lØsning a~ problemer af forskningsmæssig
karakter og varetager forsvarets interesser i nationalt og internationalt samarbejde på dette område. Reorganisering er godkendt af
Forsvarsministeriet og er planlagt iværksat pr. 1. januar 1985.
26. Forsvarets Datatjeneste, der fungerer som edb-faglig myndighed
på det administrative område, har bl.a. til opgave at bistå myndigheder m.fl. med lØsning af administrative opgaver under anvendelse af elektronisk data- og tekstbehandling. Reorganisering er
under overvejelse.
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ORGANISA'I'ORISKE ÆNDRINGER M.V. I 1984
27. FØlgende organisatoriske ændringer m.v. gennemføres eller påbegyndes i 1984:
Reorganisering af Forsvarskommandoen afsluttes.
Yderligere en underafdeling opstilles i hærens uddannelsesstyrke.
Justeringer af det lokale forsvars bestanddele.
Justeringer af Jyske Kampgruppe og 4. sjællandske Kampgruppe.
Eskadrille 726 reduceres til 16 F-104 fly.
Reorganiseringen {reduktionen) af kontrol- og varslingssystemet
afsluttes {Flyvestation ?orshavn).
Reorganiseringen (reduktionen) af værnenes logistiske
struktur fortsættes.
28. Med baggrund i de organisatoriske ændringer, der er en fØlge af
den politiske aftale om forsvaret af 12. august 1981, er planerne
for anvendelse af forsvarets etablissementer under ajourføring i
Forsvarskommandoen. Garnisoneringsændringer fremgår af kap. 8, pkt.
3.
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KAPITEL 4

FORSVARETS AKTIVITETER I FREDSTID

GENERELT
1,
Forsvarets aktiviteter i fredstid omfatter hovedområderne uddannelse, beredskab, overvågning og suverænitetshævdelse. Disse aktiviteter griber ind i hinanden, idet uddannelse foregår under opretholdelse af beredskab og gennemførelse af overvågning.
Hærens stående styrke, søværnets udrustede enheder og hovedparten af flyvevåbnets enheder indgår i beredskabet. søværnets skibe
og landbaserede anlæg og flyvevåbnets fly og kontrol- og varslingsenheder gennemfører overvågning af dansk interesseområde og suverænitetshævdelse af dansk territorium.
Der er for de enkelte enheder eller enhedstyper fastsat bestemmelser for uddannelses- og Øvelsesaktiviteter, for beredskabet,
herunder det varsel, hvormed enhederne skal kunne være operationsklare, samt for enhedernes medvirken i overvågningen.
Der er således fastsat et aktivitetsmØnster for den enkelte
enhed, der dimensionerer enhedens forbrug af ressourcer, f.eks.
brændstof og Øvelsesammunition, reservedele til materiel samt de
aktivitetsbestemte personeludgifter.
Uddannelses- og Øvelsesvirksomheden vil blive planlagt og gennemfØrt således, at
det fastsatte beredskab opretholdes,
der gennemføres overvågning af dansk territorium og andre
foranstaltninger til håndhævelse af landets suverænitet,
det militære samarbejde med NATO udbygges, især med hensyn til
modtagelse af og samvirke med allierede forstærkninger,
der opretholdes et normalbillede af danske og allierede operationer i Østersøen, og
der sikres enkeltmand og enheder den bedst mulige uddannelse.
Værnsfællespvelsesaktiviteter vil hovedsagelig blive koncentreret om større NATO-Øvelser, men der vil også blive gennemfØrt
mindre Øvelser med samarbejde mellem to værns enheder.
Den værnsfælles personeluddannelse vil blive gennemført på de
under Forsvarskommandoen hØrende værnefælles skoler og institutioner som anført kap. 3, pkt. 17-23.
Alle aktiviteter vil blive planlagt og gennemført med henblik
på at opnå den stØrst mulige effekt for færrest mulige omkostninger.
MØnstringsaktiviteten vil, i overensstemmelse med forsvarsaftalen, blive styrket.
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2. Uddannelses- og Øvelsesvirksomheden i hæren gennemføres generelt i overensstemmelse med "Blivende bestemmelser for uddannelsen". Heri er fasts~t uddannelsesmål, der skal nås i personel-,
enheds- og samvirkeuddannelsen, samt angivet, med hvilken frekvens
de enkelte aktiviteter skal afvikles for at nå målene, primært baseret på hærens uddannelses- og Øvelsescyklus.
For at tilvejebringe balance mellem aktiviteter og de til rådighed værende ressourcer har det været nødvendigt at holde omfanget af planlagte aktiviteter i 1984 på samme niveau som i 1983.
Dette betyder, at der i forhold til de fastsatte uddannelsesmål og
-planer må foretages en dæmpning af aktiviteterne med et heraf
fØlgende lavere ressourceforbrug.
Hærens stående styrke må gennemføre den kalenderfaste uddannelse med et aktivitetsniveau, der ligger under det i uddannelsesbestemmelserne fastsatte, hvilket påvirker enhedernes effektivitet
og dermed beredskabet.
I Østre Landsdelskommandos område gennemføres i 1984 en større
NATO-feltØvelse (BOLD GANNET) under ledelse af COMLANDZEALAND.
Øvelsen vil omfatte deltagelse af de fleste enheder under Østre
Landsdelskommando samt United Kingdom Mobile Force (UKMF) og United
Kingdom/Netherlands Landing Force. Ydermere vil både danske og
udenlandske fly og skibe deltage i øvelsen.
I Vestre Landsdelskommandos område vil den væsentligste NATOØvelse være en stabs- og signalØvelse (BEACON GLARE) ledet af
COMLANDJUT. I øvelsen vil deltage fØrings- og signalenheder fra
Jyske Division, 6. Division (Forbundsværnet) og UKMF. Herudover vil
enheder under Vestre Landsdelskommando deltage i et antal mindre
tjenestegrensvise NATO-Øvelser, også ledet af COMLANDJUT.
Det relativt store ressourceforbrug i forbindelse med de større
NATO-Øvelser medfØrer, at det vil være nødvendigt at sænke niveauet
på de Øvrige aktivitetsområder.
Det bilaterale Øvelsesprogram (exchange training) vil fortsat
være reduceret væsentligt med hensyn til danske enheders deltagelse
i Øvelser i udlandet, hvorimod omfanget af udenlandske enheders
deltagelse i Øvelser i Danmark søges opretholdt i den udstrækning,
den reducerede hærstruktur gØr det muligt at udpege værtsenheder.
I 1984 afholdes en landsomfattende totalforsvarsøvelse, hvis
primære formål er at afprøve transportberedskabet. I øvelsen, som
ledes af Civilforsvarsstyrelsen, er planlagt deltagelse fra Vestre
og Østre Landsdelskommando samt fra en række civile myndigheder og
institutioner.
På Bornholm planlægges gennemført en mindre totalforsvarsøvelse
under ledelse af Bornholms Region og med deltagelse af samtlige
totalforsvarskomponenter.
Uddannelsesstyrken vil blive indkaldt i overensstemmelse med
hærens uddannelses- og øvelsescyklus. Dette indebærer, at der ved
de enkelte uddannelsesenheder vil blive et ophold på 3 måneder
mellem hjemsendelse af et uddannelseshold til indkaldelse af et
nyt. Den herved frigjorte befalingsmandskadre giver uddannelsescentrene bedre mulighed for at gennemføre nødvendig uddannelsesplanlægning, mønstringer og uddannelse af befalingsmænd.
Forlængelsen af de værnepligtige befalingsmænds pligtige tjenestetid til 21 måneder forventes at medføre en væsentlig forbedring af disses uddannelsesstade ved påbegyndelsen af deres befalingsmandsvirke.
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Det nødvendige øvelsessamarbejde mellem de enkelte brigader og
uddannelsesstyrken vil blive sØgt gennemført.
Uddannelsen ved skolerne og på kurser er i 1984 planlagt i samme reducerede omfang som i 1983. Som fØlge af den ændrede uddannelses- og øvelsescyklus og dermed længerevarende uddannelser af værnepligtige sergenter og officerer af reserven samt gennemførelse
af den nye officersuddannelse med diverse overgangsordninger vil
skolernes ændrede arbejdsrytme og periodevis større belastning
kræve den yderste udnyttelse af lærerkapaciteten, som endnu ikke er
afstemt med behovene affØdt af den ændrede uddannelses- og øvelsescyklus.
Hærens mønstringsaktivitet i 1984 er planlagt med henblik på i
videst muligt omfang at tilgodese behovet forfriskning af enheder
i mobiliseringsstyrken. Antallet af mønstringsdage er planlagt at
være 40.100, hvilket er en forøgelse i forhold til 1983 med ca.
4.300. Målsætningen er stadig 60.000 mønstringsdage pr. år.
SØVÆRNET
3.
søværnets aktiviteter afvikles dels på grundlag af søværnets
uddannelsesplaner, dels på grundlag af søværnets operative Kommandos årsprogram i overensstemmelse med udrustningsdirektivet.
Aktiviteterne har til formål - gennem øvelsesaktivitet - at opretholde et hØjt operativt niveau for udrustede enheder og for lØsning
af maritime opgaver i fredstid, herunder en række civilprægede opgaver, inden for de givne ressourcernæssige rammer.
Gennemførelsen af den ændrede ordning for arbejdstid til søs i
flådens skibe vil medfØre behov for yderligere effektivisering af
planlægning og afvikling af aktiviteter.
Øvelsesaktiviteten tilrettelægges med henblik på afvikling året
igennem af Øvelsestyper af varieret omfang, både hvad angår deltagelse og varighed. Øvelser afvikles på eskadreplan, som nationale
øvelser med deltagelse af enheder fra flere eskadrer, som bilaterale øvelser eller som NATO-Øvelser. Endelig indgår enkelte enheder
periodevis i "stående" NATO-flådestyrker.
I 1984 vil enheder fra søværnet deltage i øvelse TEAM HORK, der
er en større NATO-Øvelse med det formål at øve overførsel af
forstærkninger til Nordregionen. I øvelsen deltager skibe og fly
fra Danmark, USA, Canada, Storbritannien, Vesttyskland, Holland,
Belgien og Norge.
De traditionelle typetræningsØvelser finder også sted i 1984 og
omfatter:
Øvelse BLUE HARRIER, der er en minelægnings-/minestrygningsøvelse med deltagelse af skibe og fly fra Danmark, Storbritannien, Vesttyskland, Holland, Belgien og Norge.
Øvelse BOLD GAME, der er en torpedobådsøvelse med deltagelse af
skibe og fly fra Danmark, Vesttyskland og Norge samt helikoptere fra Storbritannien.
Øvelse BRIGHT HORIZON, der er en fregatøvelse med vægt på antiubådskrigsfØrelse samt samarbejde med fly. Deltagelsen vil
omfatte skibe og fly fra Danmark, Storbritannien, Vesttyskland,
Holland og Norge.
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I 1984 er planlagt dansk deltagelse i "Standing Naval Forces
Atlantic" (STANAVFORLANT) og "Standing Naval Forces Channel"
(STANAVFORCHAN) i perioder på ca. 2 måneder.
I forbindelse med allieret flådevirksomhed i Østersøen vil der
være dansk deltagelse. Det drejer s.ig fØrst og fremmest om planlagte aktiviteter med STANAVFORLANT og en amerikansk destroyerstyrke.
søværnet overvåger til stadighed danske og tilstØdende farvande
og skaber derved et konstant grundlag for hævdelse af suverænitet i
vore farvande. Et antal enheder er udrustede primært med henblik på
lØsning af farvandsovervågningsopgaver, medens øvrige enheder lØser
overvågningsopgaver sidelØbende med uddannelses- og øvelsesaktivitet.
Ved afvikling af aktiviteter og fastlæggelse af den maritime
tilstedeværelse bliver der lagt vægt på fØlgende områder:
UdfØrelse af farvandsovervågning og rekognoscering,
deltagelse i NATO's "stående" styrker,
deltagelse i NATO-Øvelser, hvor samarbejdet med vesttyske
og andre allierede flådestyrker øves, og
samarbejde med danske og allierede flystyrker.
I forbindelse med fiskeriinspektionstjeneste i færøske og grønlandske farvande lØses overvågningsopgaver og suverænitetshævdelse
i disse områder.
I søværnet gives de værnepligtige en grundlæggende militær enkeltmandsuddannelse af ca. 1 måneds varighed, hvorefter de indgår i
skibsbesætninger og på tjenestesteder på land, hvor den fornødne
videre uddannelse foregår.
I forbindelse med den sØmandsmæssige uddannelse af konstabelelever og kadetaspiranter samt den navigatoriske uddannelse af kadetter anvendes 1 minelægger som skoleskib hele året og 1 minestryger samt 2 sejlfartØjer sammen med et antal mindre motorbåde
i sommerperioden.
Uddannelse i Øvrige enheder omfatter den indledende uddannelse
ved kaj, våben- og procedureøvelser, d.v.s. skydninger, mineøvelser
og samvirkeØvelser mellem flere skibe.
Gennemførelsen af den nye personel- og uddannelsesstruktur medfØrer - sidelØbende med anden personeluddannelse - afvikling af
efteruddannelse i et forholdsvis betydeligt omfang, hvilket i perioden får indflydelse på muligheden for afvikling af planlagt aktivitet.
I 1984 er planlagt gennemførelse af ca. 2.050 mønstringsdage,
hvilket er ca. 950 mØnstringsdage mindre end målsætningen.
FLYVEVABNET
4.
Flyvevåbnets aktiviteter er knyttet til opretholdelse af et
hØjt beredskab, herunder overvågning af luftrummet og afvisning af
krænkelser, samt medvirken til overvågning af søterritoriet. Endvidere lØses en række civilprægede opgaver. Flyvevåbnet opfylder
forsvarets behov for særlig lufttransport i ind- og udland, herunder transport af forsyninger til GrØnland og Færøerne. Overvåg-
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ning af territorierne ved GrØnland og Færøerne udfØres med fiskeriinspektionsfly og danner grundlag for udfØrelse af fiskeriinspektion og suverænitetshævdelse.
Flyvevåbnets enheder er i fredstid udrustede og bemandede således, at de straks kan begynde at lØse deres krigsopgaver uden at
afvente mobilisering. Dette forhold har direkte indflydelse på flyvevåbnets virksomhed og dermed på forbruget af ressourcer, bl.a.
flyvetid, til opretholdelse af beredskab og uddannelse.
Tilgangen af nye piloter i 1984 vil være af samme reducerede
omfang som i 1983, Dette vil medføre et mindre forbrug af flyvetid
til den indledende uddannelse, og derved vil der være mere tid til
rådighed for den videregående uddannelse, Det vil imidlertid også i
1984 være nØdvendigt at foretage visse begrænsninger i den operative træning i kampeskadrillerne.
Uddannelses- og øvelsesvirksomheden ved de operative enheder er
naturligt præget af fredsaktiviteternes hØje grad af realisme. Der
stilles derfor store krav til såvel teknisk som operativt personel
og dermed også til uddannelsessystemet.
Ved gennemførelse af flyvevåbnets aktiviteter i 1984 vil der
blive lagt vægt på:
Opretholdelse af overvågning og Øvrigt beredskab,
omskoling og operativ uddannelse af piloter,
gennemfØrelse af taktiske skydninger med kampfly,
gennemførelse af årlige træningsskydninger med IHAWK-eskadrillerne,
gennemførelse af i alt 11 planlagte NATO-Øvelser,
gennemfØrelse af NATO's taktiske inspektioner,
gennemførelse af integrerede luftforsvarsøvelser og
samarbejde med danske og allierede flådeenheder.
Flyvevåbnets væsentligste Øvelsesaktiviteter i 1984 er:
Tactical Fighter Weaponry, der er flyvevåbnets mest omfattende
øvelse.
NATO-Øvelser i hær- og flåderegie som nævnt i pkt. 2 og 3.
Øvelse RED FLAG, hvor flyvevåbnet for fØrste gang deltager med
et detachement på 4-5 F-16 fly, der sammen med Øvrige europæiske F-16 detachementer deployerer til Nellis Air Force Base i
Nevada i ca. 6 uger.
Selv om de i 1982 og 1983 gennemførte begrænsninger i bl.a.
funktionsuddannelsen får virkning også i 1984, har det - ud over
den nævnte begrænsning i den operative flyvetræning - været nØdvendigt også at foretage begrænsninger i antall~t af danske kursuspladser i udlandet som led i tilvejebringelse af balance mellem
de til rådighed værende ressourcer og aktiviteterne. Uddannelse af
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enkeltpersoner gennemføres dog fortsat i udlandet i det o mfang,
dette er Økonomisk fordelagtigt. Hertil kommer, at en del tekniske
funktionsuddannelser nØdvendigvis må gennemføres hos materielleverandØrerne.
De værnepligtige i flyvevåbnet uddannes til mobiliseringsfunktioner, som ikke kræver særlige tekniske fot'udsætninger og derfor
ikke længerevarende uddannelse. På flyvestationerne anvendes værnepligtige bl.a. i nærluftforsvarseskadrillerne, ammunitionstjenesten
og bevogtningstjenesten. I Luftværnsgruppen anvendes de værnepligtige endvidere i enkle operative funktioner. Bl.a. som led i bestræbelserne på at tilvejebringe den ovennævnte balance bliver det
nødvendigt at begrænse værnepligtsindkaldelserne i 1984, jf. kap.
5, pkt. 6 og kåp. 6, pkt. 7.
Omfanget af mønstringer i 1984 er planlagt til ca. 7.000 mønstringsdage, hvilket svarer til målsætningen.
OPGAVER TIL STØTTE FOR DET CIVILE SAMFUND
5. Forsvaret er i fredstid pålagt en række civilprægede opgaver,
som lØses sidelØbende med Øvrige aktiviteter.
Hærens enheder skal i givet fald være i stand til at yde militær hjælp til civile myndigheder; aktiviteter, som er situationsbestemte, og for hvilke der selvsagt ikke kan planlæggesidetaljer. Dette stiller erfaringsmæssigt store krav til såvel personel
som materiel. Som typiske eksempler på militær hjælp kan nævnes
snerydning, transport og ambulancetjeneste i særligt hårde snevintre
og katastrofehjælp ved stormflod, skovbrande m.v.
En særlig opgave er fiskeriinspektionstjenesten i det grønlandske og færøske område. Der tilgår forsvaret særlige ressourcer
til denne opgave. Der er 4 inspektionsskibe med helikopter og et
antal inspektionskuttere udrustet til opgaven, og der indsættes 3
inspektions fly.
Ved siden af fiskeriinspektion i færØske og grØnlandske farvande lØses mange andre opgaver såsom rednings- og eftersØgningsopgaver, overvågningsopgaver og suverænitetshævdelse samt andre
opgaver af stor betydning for de færØske og grØnlandske samfund.
I syddanske farvande udfØres fiskeriinspektion med enheder fra
søværnet i mindre omfang.
søredningstjenesten i syddanske farvande udfØres under ledelse
af søværnets operative Kommando, der koordinerer indsatsen af bl.a.
søværnets enheder og flyvevåbnets redningshelikoptere.
SØopmåling udfØres af et antal specielle opmålingsfartØjer og
tillige af en t i l formålet udrustet statsisbryder bemandet med personel fra søværnet. På grund af besparelser på forsvarsbudgettet i
1984 er opmåling i grØnlandske farvande helt indstillet og i syddanske farvande noget begrænset. I alt udgØr reduktionen i sØopmålingsopgaverne 30% i forhold til det oprindeligt planlagte.
søværnets enheder og myndigheder deltager desuden i lØsning af
opgaver i forbindelse med forureningsbekæmpelse, kontrol og vejledning af skibsfarten, uskadeliggØrelse af sprængstofholdige genstande m. v.
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Aktiviteterne og dermed ressourceforbruget i forbindelse med
udførelse af maritime opgaver til støtte for samfundet har i de
senere år udvist stigninger bl.a. som fØlge af forøgede krav til
fiskeriinspektionstjenesten såvel i færøske og i grønlandske farvande som i de syddanske farvande samt den stadig stigende skibstrafik i danske gennemsejlingsfarvande.
Luftredningstjenesten udfØres af Flyvertaktisk Kommando og
er baseret på et hØjt beredskab for redningshelikoptere.
FN-OPGAVER
6. Efter beslutning i Folketinget bidrager Danmark med enheder og
enkeltpersoner til FN's fredsbevarende missioner.
Som noget særligt er der på nordisk basis etableret et samarbejde, såvel på politisk som på militært plan, vedrørende de nordiske landes medvirken i FN's fredsbevarende aktiviteter og missioner.
På det militære plan deltager forsvaret i mØder med repræsentanter fra de øvrige nordiske landes FN-afdelinger og -kontorer.
Herudover har det enkelte land påtaget sig at gennemføre årlige
kurser på fællesnordisk basis for personel, der er udpeget til FNtjeneste. Danmark afholder således årligt et United Nations Military Police Officer Course for personel, der skal forrette militærpolititjeneste under FN.
Danmarks troppebidrag påregnes også i 1984 at omfatte:
Det danske kontingent på Cypern bestående af en reduceret
bataljon og
et antal officerer som observatører i MellemØsten og i
Indien-Pakistan.
Herudover påregnes fortsat opretholdt et beredskab med henblik
på udsendelse af et stabskompagni (ca. 120 mand) til Namibia.
Efter folketingsbeslutning i 1964 har Danmark forpligtet sig
til at opstille en permanent FN-beredskabsstyrke på 950 mand som en
del af en fællesnordisk FN-beredskabsstyrke. Personel til styrken ·
rekrutteres primært blandt hjemsendte, der efter 5 ugers særlig FNuddannelse forpligter sig til at stå til rådighed i et år.
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KAPITEL 5
DET ØKONOMISKE GRUNDLAG

DEN ØKONOMISKE RAMME FOR 1984
1. Forslaget til finanslov for 1984 udarbejdedes på grundlag af
den Økonomiske ramme, der blev fastsat i forbindelse med den politiske aftale af 12. august 1981 om forsvaret i perioden 1982-84.
Denne ramme, der for 1984 er på 8.220 mill.kr. (lØn- og prisniveau
januar 1980), er herefter reguleret for udviklingen i lØnninger og
priser m.v.
Ved den politiske aftale af 9. december 1982, jf. kap. 1, pkt.
5, blev det imidlertid besluttet at gennemføre besparelser i 1983
og 1984 på henholdsvis 140 og 180 mill.kr. (lØn- og prisniveau
januar 1982). For 1984 udgØr besparelsen i lØn- og prisniveau
januar 1983 for hele Forsvarsministeriets område 198,9 mill.kr. og
Forsvarskommandoens andel heraf udgØr 159,1 mill.kr. Dette belØb
fordeler sig på hovedområderne således:
Driftsbudgettet
Personelorienterede udgifter

35,4 mill.kr.

Materielorienterede driftsudgifter

40,3 mill.kr.

Anlægsbudgettet
Materielinvesteringer

69,7 mill.kr.

Nationalt finansierede bygge- og
anlægsarbejder

23,1 mill.kr.

Indtægter
Fiskeriinspektionstjeneste,
sØopmåling m.v.
I alt

9,4 mill.kr.
159,1 mill.kr.

Den samlede nettoramme for Forsvarsministeriets område er på
dette grundlag for finansåret 1984 (lØn- og prisniveau januar 1983)
opgjort til 11.441,9 mill.kr. Forsvarskommandoens andel heraf er nu
fastsat til 10.221,2 mill.kr.
Forsvarskommandoens bidrag til finanslovforslaget for 1984, som
blev afgivet til Forsvarsministeriet primo april 1983, blev udarbejdet med grundlag i forsvarsaftalen, herunder de i aftalen af 9.
december 1982 fastsatte besparelser og planlægningen for perioden
1984-88. Budgetteringen er foretaget under hensyntagen til den
fastlagte struktur, planlagte aktiviteter m.v. og de udarbejdede
materielanskaffelses- og bygge- og anlægsplaner.
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2. Forsvarskommandoens budgetramme på 10.221,2 mill.kr. omfatter
et driftsbudget på 8.113,6 mill.kr. og et anlægsbudget på 2.107,6
mill.kr., fordelt på nedennævnte hovedområder:
DRIFTSBUDGETTET
Mill. kr.

%

Personelorienterede udgifter

6.181,0

56,8

Materielorienterede driftsudgifter

1.855,3

17,1

Bygnings- og kommandantskabsudgifter

578,7

5,3

Øvrige udgifter

198,3

1,8

Driftsudgifter i alt

8.813,3

81,0

Indtægter

- 699,7

I ALT

8.113,6

ANLÆGSBUDGETTET

Dansk bidrag til NATO-infrastrukturarbejder
Materiel investeringer
Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder
Anlægsbudgettets militære del i alt
Internationalt finansierede NATO-anlægsarbejder i Danmark
Refusion vedrerende internationalt finansierede
NATO-anlægsarbejder i Danmark
Arbejder under civilafsnittet
IALT

Mill. kr.

%

225,0

2,1

1.678, 1

15,4

158,2

1,5

2.061,3

19,0

280,0
-280,0
46,3

2.107,6

De anfØrte procenttal er beregnet i forhold til totaludgifterne
på 10.874,6 mill.kr. (8.813,3 + 2.061,3 mill.kr.) ekskl. arbejder
under civilafsnittet.
Disse budgetter, der er udarbejdet i lØn- og prisniveau januar
1983, reguleres på grundlag af udviklingen i lØnninger og priser
fra budgetteringsniveauet januar 1983 til afviklingen i 1984.

30.

FKOPLAN OP.121-3
MAR 1984

Det danske bidrag til NATO's fællesfinansierede infrastrukturarbejder var i 1982 på 207 mill.kr. og i 1983 på 255,5 mill.kr. Der
er fore1Øbigt for 1984 budgetteret med 225 mill.kr. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der senere kan blive tale om et større
belØb, bl.a. under hensyntagen til en forventet forøgelse af det
danske bidrag med ca. 150 mill.kr. til indeværende femårsprogram
(1980-84) som fØlge af lØn- og prisstigninger m.v.
Af det budgetterede belØb til materielinvesteringer er der indgået kontrakter med betalingsforpligtelser på ca. 1.190 mill.kr.
Der er således ca. 490 mill.kr. til rådighed til betaling på projekter, der påregnes iværksat i 1984, jf. kapitel 7.
Til rammen for nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder
fØjer sig midler til bygningsmæssige foranstaltninger i forbindelse
med etablering af IHAWK i Odense til et belØb på ca. 40 mill.kr.,
der er medtaget under materielinvesteringer. Af det samlede belØb
påregnes ca. 125 mill.kr. at medgå til betaling af igangværende
projekter, herunder fØlgeudgifter til NATO-infrastrukturarbejder,
medens de resterende ca. 70 mill.kr. påregnes anvendt til nye nationale projekter, jf. kap. 8. Det er i forbindelse med budgetteringen på dette område forudsat, at den på finanslovene for 1982 og
1983 gennemfØrte MOMS-fritagelse for fællesfinansierede NATO-arbejder, der udfØres her i landet, videreføres i 1984.
På grundlag af de af NATO-myndighederne godkendte projekter
påregnes der udfØrt fællesfinansierede arbejder i Danmark for ca.
280 mi11.kr., som refunderes.
Under civilafsnittet er afsat 46,3 mill.kr,, der alene omfatter
betaling på indgåede kontrakter.
3. Det samlede driftsbudget på 8.113,6 mill.kr. fordeler sig inden
for hovedområderne således:

PERSONELORIENTEREDE udgifter:
Mill.kr.
Lønninger, faste tillæg,pensionstilskud m.v.

5.567,5

Natpenge, lørdag-søndagsgodtgørelser, døgntillæg m.v.

290,4

Befordringsudgifter, time- og dagpenge, logi m.v.

126,5

Kursusafgifter
Sygepleje
Fribefordring for værnepligtige
Fødevarer m.v. til cafeterier
I ALT

57,0
3,7
25,0
110,9
6.181,0
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MATERIELORIENTEREDE udgifter :
Mill.kr.
Materiel

438,0

Mundering ogfodtøj

74,6

Inventar og linned

15.4

Kontormaskiner

5,7

Feltforplejning

13,2

Brændstof
Ammunition
Reservedele til vedligeholdelse

457,3
82,9
398,6
1.485,7

Anskaffelser i alt
Reparation og vedligeholdelse af materiel

276.4
8,4

Lodsning og bugsering, slæbemålsflyvning m.v.

28,6

Permanente og forberedte kredsløb

4,8

Medicin m.v.
Vask, kemisk rensning m.v.

12,8

Fragt og transport

38,6

I ALT

1.855,3

BYGNINGS- OG KOMMANDANTSKABSUDGIFTER :
Mill.kr.
Vedligeholdelsesmaterialer
Reparation og vedligeholdelsesarbejder
Rengøring, renovation m.v.
Opvarmning og belysning
Skatter og afgifter
Leje af lokaler m.v.
I ALT

32.
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ØVRIGE udgifter:
Mill.kr.
Papir, blanketter, trykning, porto m.v.

42,8

Telefon og telex

31 ,7

Aviser og tidsskrifter

2,6

Annoncering

1,8
78,9

Administration i alt

1,8

Repræsentation og lokale kontakt· og orienteringsbesøg

100,7

Edb -virksomhed, rationalisering m.v.
Markskader

2,4

Færdselsuheld

4,2

Andre erstatninger

1,8

Erstatninger i alt

8,4

Diverse udgifter, herunder lærebøger, faglitteratur,
præmier, kranse m.v.

8,4

Tilskud

0,1

I ALT

198,4

I

DRIFTSUDGIFTER I ALT

8.813.3

1
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INDTÆGTER :
Mill.kr.
Lejeindtægter, herµnder bidrag for boliger og
kvarterer

25,5

Salg af brugt materiel og inventar, samt erstatningsbeløb for forliste og ødelagte genstande

15,4

Varesalg fra cafeterier, fradrag for kostdeltagelse
m.v.

188,8

Refusion fra NATO
Refusion vedrørende FN -afdelingen 09 perma nent dansk militær beredskabsstyrke til rådighed for FN

23,5

Refusion vedrørende fiskeriinspektionstieneste,
søopmllling, søredningstjeneste samt ski til
Dronningens brug

242,3

Refusion vedrørende flyvev3bnets redning!r
tjeneste

64,8

Salg af materialer m.v

52,4

Arbejder for andre myndigheder m.v

18,2

I alt

401,2

401,2

Refusion i henhold til dagpengeloven

8,3

Diverse indtægter

8, 1

I ALT
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4.
Fra Forsvarskommandoen er der endvidere afgivet budgetbidrag på
visse særlige områder. Disse områder omfatter:
Driftsudgifter vedr. NA~O-stabe m.v. med 42,5 mill.kr.,
Forsvarets Forskningstjeneste med 20,5 mill.kr. og
Forsvarets Civiluddannelse med 32,8 mill.kr.
Disse budgetbidrag indgår i Forsvarsministeriets samlede forslag til finanslov under driftsbudgettet.
BUDGE~OVERSLAGSARENE 1985-87
5.
I Forsvarskommandoens
endvidere optaget forslag
svarskommandoens andel af
lØn- og prisniveau januar
For 1985
for 1986
for 1987

bidrag til finanslovforslaget for 1984 er
vedr. budgetoverslagsårene 1985-87. Forden Økonomiske ramme for disse år er i
1983 fastsat til:

10.332,9 mill.kr.,
10.317,3 mill.kr. og
10.309,5 mill.kr.

Disse rammer er efter det for Forsvarskommandoen foreliggende
fastsat på grundlag af en lavere lØn- og prisregulering end den,
der har været gældende for reguleringen af den Økonomiske ramme for
perioden 1982-84.
Der er i forslaget foretaget en forelØbig fordeling af denne
ramme på drifts- og anlægsbudgetternes hovedområder.
ÆNDRINGER I BUDGETTERINGEN FOR 1984
6. Ved udarbejdelsen af Forsvarskommandoens bidrag til forslag til
finanslov og Skitseplan for Forsvaret 1984 blev der konstateret en
betydelig forskel på det opgjorte behov for bevillingsmidler og de
midler, der kunne forventes stillet til rådighed inden for den Økonomiske ramme for 1984. Denne ubalance var særlig markant for materieldriftsområdet. Der har derfor måttet omprioriteres i forhold
til de oprindelige planer vedrørende forbruget på forskellige budgetområder - med en ændret fordeling af bevillingsmidler til fØlge
- for at opnå den nødvendige balance mellem behov og forbrugsmuligheder. Det har således været nødvendigt at reducere og udskyde materielanskaffelser og -vedligeholdelse samt at overføre midler fra
det personelorienterede udgiftsområde, bl.a. gennem en nedsættelse
af uddannelses- og Øvelsesaktiviteten og indkaldelse af værnepligtige, for at kunne tilføre materieldriftsområdet 39 mill.kr., jf.
kap. 6, pkt. 7 og kap. 7, pkt. 4.
Der er herved stort set tilvejebragt balance mellem aktivitetsbehov og det hertil knyttede ressourceforbrug på materieldriftsområdet. Der udestår således mindre end 10 mill.kr. for flyvevåbnets
vedkommende, som påregnes tilvejebragt i forbindelse med den videre
detailplanlægning og afvikling af virksomheden i 1984.
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Omflytningerne påregnes foretaget over forslag til tillægsbevillingslov for 1984 i overensstemmelse med den givne adgang til
overførsel mellem de enkelte bevillingsområder.
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KAPITEL 6
PERSONELOMRADET

NY PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR
1. Der vil i 1984 foregå en fortsat implementering af den nye personellov, der trådte i kraft 1. januar 1983. Personellovens principper er nærmere beskrevet i "Betænkning angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning"
(betænkning nr. 902/1980), afgivet af den i Forsvarsministeriet
nedsatte Styringsgruppe vedrørende nyordning af forsvarets personelforhol.d m.v.
På det uddannelsesmæssige område er uddannelsesstrukturen for
militært personel på lederniveau godkendt af Forsvarsministeriet
som grundlag for det videre arbejde og i alle tre værn iværksattes
i lØbet af 1983 officersgrunduddannelsen, grundlæggende sergentuddannelse og grundlæggende reserveofficersuddannelse.
Efteruddannelseskursus for officerer, der har gennemgået officersskolernes B-linie, samt for kontraktansatte officerer af reserven i søværnet med navigations- eller maskinmesteruddannelse er
iværksat med et kursus pr. værn. Der vil i 1984 blive oprettet
yderligere et kursus for officerer i hæren og i 1985 yderligere et
kursus for officerer i søværnet og et for officerer i flyvevåbnet.
Også den videregående officersuddannelse er iværksat ultimo
1983 for egnede elever fra det fØrste efteruddannelseskursus.
I de kommende år planlægges gennemfØrt efteruddannelseskurser
med efterfØlgende videregående officersuddannelse.
Det forventes, at arbejdet i Forsvarskommandoen med tilpasning
til den nye personel- og uddannelsesstruktur i 1984 vil være koncentreret om struktureringen af mellemlederniveauet samt med
spørgsmål. om den fremtidige forvaltningsuddannelse i forsvaret.
Der er udarbejdet forslag til uddannelsesstruktur for militært
personel på mellemlederniveau og for militært personel af reserven
på lederniveau. Disse forslag afventer resultatet af struktureringen af nævnte niveauer.
opgørelse af uddannelsesbehov for det militære personel på
lederniveau påbegyndtes i 1983 og fortsættes i 1984. Dette arbejde
vil resultere i angivelse af de nødvendige videreuddannelser på de
to videreuddannelsestrin.
For civilt personel er en række forsvarsspecifikke uddannelser
under opbygning.
Arbejdet med tilpasning af tjenesteplaner til den nye personelog uddannelsesstruktur påbegyndtes i 1983 og vil fortsætte i 1984.
I medfØr af personelloven fastsættes en generel 60 års aldersgrænse for alle kommende linieofficerer, og for allerede tjenstgørende vil en successiv tilpasning til denne aldersgrænse finde
sted.
Et antal videreuddannede officerer er meddelt aldersgrænse på
60 år, ligesom der ved aftale er fastsat et antal stillinger for
perioden 1982-1984, der kan bestrides med major/orlogskaptajn af
linien til det fyldte 60. år.
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I lØbet af 1984 skal der foreligge behovsopgØrelser med henblik
på en eventuel yderligere ansættelse af personel med 60 års aldersgrænse, med mindre det vil være muligt generelt at indfØre en 60
års aldersgrænse fra 1. januar 1985.
Aldersgrænsen for officerer i lØnramme 37 og hØjere (samt enkelte stillinger i lØnrarnme 35), som i Øjeblikket er 62-65 år,
nedsættes successivt til 60 år.
Omtalte nedsættelse af aldersgrænse vil for generaler/admiraler
samt kommandører af søværnets tekniske linie være gennemført pr. 1.
januar 1987, for oberster og kommandører i øvrigt pr. 1. januar
1985.
Gennemførelsen af den nye personel- og uddannelsesstruktur vil
komme til at strække sig over en længere årrække og vil på en række
områder medfØre væsentlige ændringer for så vidt angår ansættelsesforhold, aflØnning, grads- og avancementsforhold m.m.
MOBILISERINGSSTYRKEN
2. Hjemsendt supplement og mobiliseringstyrken er numerisk i overensstemmelse med forsvarsaftalen af 12. august 1981. Personelreserven har en til krigsstyrken afpasset størrelse. Friskningen af hærens mobiliseringsenheder er imidlertid ikke tilfredsstillende.
Ved visse af flyvevåbnets nærforsvarsdelinger er delingsfØrerposter besat med stampersonel. Udskiftninger vil finde sted i takt
med tilgangen af officerer af reserven, idet der uddannes ca. 20
pr. år.
KONSEKVENSER AF DEN POLITISKE AFTALE AF 12. AUGUST 1981 OM FORSVARET
3. Forsvarsaftalen indebærer en forøgelse af hærens uddannelsesstyrke i 1984 med en underafdeling i forhold til 1983.
Den fastsatte reduktion i antallet af fly i flyvevåbnet og dermed fØlgende nedgang i behovet for piloter samt udeblivelse af den
i slutningen af 1970'erne forventede afgang til civile flyselskaber
i begyndelsen af 1980'erne vil medføre, at der i de kommende år
opstår et overskud af piloter. Med nuværende struktur vil dette
medfØre, såfremt der ikke forekommer uforudset afgang, et mindre
overskud i 1984 og et overskud på indtil 65 piloter ultimo 1985.
Problemet er taget op over for Forsvarsministeriet, og det overvejes for tiden, hvilke særlige foranstaltninger, der kan iværksættes for at nedbringe det forventede overskud.
PERSONELSTYRKEN
4. Behovet for personel i de enkelte personelgrupper vil ændres
som fØlge af den nye personelstruktur. I de nærmeste år vil personelbehovet imidlertid basere sig på den hidtidige personelstruktur, som ligger til grund for forsvarsaftalen af 12. august 1981.
Denne fastsætter personeltal for de tre værn, fordelt på hovedkategorierne officerer, stampersonel, personel til aftjening af værnepligt og civilt ansat personel.
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I de to fØrste af nedenstående oversigter er anført det maksimale personelbehov ved udgangen af 1983 og det forventede ved udgangen af 1984. Tilpasningen i 1984 er, som fØlge af gennemførelse
af de forudsatte ændringer i strukturen, større end de forskelle,
der rent faktisk fremgår af de to oversigter.
I den tredie oversigt er anfØrt den forventede gennemsnitlige
personelstyrke, der indgår i Forsvarskommandoens bidrag til forslag
til finanslov for 1984, som grundlag for de deri beregnede personeludgifter.
I den gennemsnitlige personelstyrke er medregnet 331 civile
elever/praktikanter. Disse er ikke indeholdt i forsvarsaftalen af
12. august 1981, 01 lØnninger m.v. hertil er tilfØrt forsvarets
budgetramme. For sa vidt angår antallet af værnepligtige henvises
til pkt. 7.
Ud over det i oversigten anførte personelbehov vil der under
Forsvarskommandoens område være beskæftiget et antal langtidsledige. Antallet afhænger af de kvartalsvise kvotetildelinger, som
tilgår fra Arbejdsministeriet samt kommunernes anvisninger til forsvarets myndigheder.
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1329

4630

1480

2250

(2359)

~LTIMO

!Værnfælles
civile

714

( 728)

civ3)

1984
Herudciver2)
I alt

49

402

5765

16150

!Total
BIDRAG

Hæren

86
9500

9000

87)

(

(9331)

40.415 (40.746)
3085

7858

6750

3382

~IL FOR- søværnet

1282

3255

1200

2638

SLAG TIL Flyvevåbnet

1329

4597

1359

2581

WINANS~ov

Værns fælles
civile

702

Herudover 2 l

49

402

5745

16112

87

1984
(FFL84)

I alt
!Total

9309

9390

40.556

Antal værnepligtige er omregnet til mandår og deltidsansatte er
omregnet til fuldtidsstillinger.
1)

Inkl. konstabelelever.

2)

Personel ved myndigheder m.v. uden for Forsvarskommandoens
budgetområde samt personel ved FN-styrken på Cypern.

3)

Tal i parantes samt i FFL84 er inkl. elever/praktikanter.
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TILPASNINGSFORANSTALTNINGER
Officerer
5. Det hidtidige, mindre overskud af officerer i hæren i forhold
til det i den politiske aftale om forsvaret fastsatte behov vil
være afviklet i lØbet af 1984.
Det kan konstateres, at en række af forudsætningerne for forsvarsaftalens behovsopgØrelser ikke har kunnet gennemfØres. Således
er bl.a. garnisoneringsændringerne ikke gennemført som forudsat,
hvilket medfØrer, at det faktiske behov i hæren er større, end det
fremgår af behovsoversigten.
En skæv fordeling i sammensætningen af officersstyrken er yderligere medvirkende til at skabe ubalance mellem behov og rådigt
personel, hvilket især viser sig i en betydelig mangel på underafdelingschefer og stabsofficerer af graderne major og kaptajn.
I de kommende år vil der i de operative enheder af alle værn og
hærens uddannelsesstyrke være et mærkbart fravær af yngre officerer
på grund af deltagelse i efteruddannelseskurser og videregående
officersuddannelser.
Som i tidligere år vil der være en mærkbar mangel på officerer
i søværnet, væsentligst med navigationsuddannelse og længerevarende
teknisk uddannelse, samt på piloter og stabsuddannede officerer.
På kort sigt er der ikke mulighed for at forbedre officerssituationen i søværnet, men det kan håbes, at en forbedretrekruttering til den nye officersgrunduddannelse efterhånden vil kunne opveje de nuværende mangler og afgange.
Stampersonel
6. Forsvarskommandoen besluttede i 1982, at ca. halvdelen af behovet for tilgang til stampersonelstyrken i hæren skal dækkes ved
lokal rekruttering af tjenstgørende eller hjemsendte værnepligtige
og tidligere stampersonel, og resten dækkes af centralt rekrutterede
konstabelelever uddannet i tilslutning til enheder i stående styrke
eller uddannelsesstyrken ved regimenter med manglende muligheder
·
for lokal hvervning.
Den større lokale rekruttering indebærer, at antallet af konstabelelever tilsvarende reduceres. Således vil halvdelen af de 300
konstabelelever, der efter grunduddannelsen var forudsat at skulle
indgå i stående styrke, blive erstattet af stampersonel.
GennemfØrelsen af ændringer i søværnets logistiske struktur
medfØrer nedlæggelse af et antal stillinger med deraf fØlgende
forflyttelser m.v. specielt for søværnets mekanikerpersonel.
Værnepligtige
7.
I medfØr af den i 1983 indfØrte nye uddannelsescyklus for hæren
med tre måneders interval mellem indkaldelserne ændres den pligtige tjeneste for værnepligtige sergenter og officerer af reserven
til 21 måneder.
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Som led i opnåelse af de i kap. 5, pkt. 1 omtalte besparelser
på forsvarsbudgettet i 1984 vil værnepligtige, der af en bedømmelseskommission er erklæret for begrænset egnede til garnisonstjeneste, i modsætning til tidligere, blive hjemsendt, med mindre de
udtrykker Ønsker om at forblive tjenstgørende. Herved forventes en
besparelse i hæren svarende til ca. 60 mandår. I søværnet vil begrænsningen i sØopmålingen, jf. kap. 4, pkt. 5, medfØre en reduktion svarende til ca. 10 mandår.
I flyvevåbnet vil der finde en reduktion af indkaldelserne af
værnepligtige sted svarende til 121 mandår, oprindeligt forudsat
opnået primært inden for nærluftforsvarsområdet, men er nu opdelt i
mindre størrelser og delegeret ud til gennemførelse lokalt inden
for alle grene af flyvevåbnets virksomhed.
Civile
8. ~ilpasningerne vil blive sØgt gennemfØrt ved begrænsninger i
nyansættelser, ved naturlig afgang samt i et vist omfang ved omskolinger og forflyttelser, således at afskedigelser begrænses mest
muligt.
For det civile personel, der i langt overvejende grad er lokalt
ansat, er tilskyndelsen til at foretage flytninger mellem tjenestestederne begrænset, hvorfor ændringer i garnisonering og struktur
formentligt vil medfØre, at omfanget af afskedigelser bliver stØrre
end den samlede normreduktion umiddelbart indicerer.
ARBEJDSMILJØ M.V.
9. Forsvarets Bedriftssundhedstjeneste vil i lØbet af 1984 være
fuldt udbygget med den planlagte personelstyrke og vil dermed kunne
betjene tjenestestederne med rådgivning m.v. i arbejdsmiljØspØrgsmål.
Der etableres i 1984 ved Forsvarets Forvaltningsskole en funktionsuddannelse af tjenestestedernes daglige leder af arbejdssikkerheden.
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KAPITEL 7

MATERIELOMAADET
MATERIELINVESTERINGER, MILITÆRAFSNITTET
1. Materielinvesteringsrammen for 1984 er i Forsvarskommandoens
forslag til finansloven for 1984 fastsat til 1.678,l mill.kr. i
prisniveau januar 1983.
Ved fastsættelsen af denne ramme er der taget hensyn til de
vedtagne materielorienterede besparelser, hvorved materielinvesteringsrammen for 1984 reduceredes med 69,7 mill.kr. (prisniveau
januar 1983), jf. kap. 5, pkt. 1.
Der er tidligere indgået betalingsforpligtelser for 1984 i
forbindelse med nationale og internationale projekter for ca.
1.190 mill.kr. Heraf udgØr bidraget til NATO's luftbårne varslingssystem 140 mill.kr. og betaling til F-16 projektet efter de
seneste opgørelser 442 mill.kr.
Herefter vil ca. 490 mill.kr. være til rådighed til betaling
på projekter, der i henhold til materielanskaffelsesplanen for
1983-89 planlægges iværksat i 1984, herunder opstilling af IHAWKeskadriller i Odense . Eftersom F-16 betalingerne i 1984 er aftagende og yderligere reduceres i 1985 og 1986 i forhold til den
forudgående periode, er der mulighed for igangsætning af et
større antal hØjt prioriterede materielinvesteringsprojekter i
1984. Disse projekter omfatter fØlgende:
Signalmateriel til hæren og hjemmeværnet,
panserværn til hæren (primært 2. anskaffelse af CARL GUSTAV),
ABC-udrustning,
meteorologiudstyr til hæren,
modifikation af kampvogn, let M/41,
panserminer,
hjulkØretØjer til hæren,
ammunition til hæren,
undervandsbåde,
sØmålsmissiler HARPOON,
sØminemateriel, kontrolleret mine,
sØmålsmissilvildledningssystem (SEA GNAT),
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modifikation af torpedo (Tp-61) og ildledelsesudstyr,
flådehelikoptere,
kommunikationsudstyr RATT/krypto (broadcastsystem),
levetidsforlængelse af FALSTER-klassen,
nærluftforsvarssystem til NIELS JUEL-klassen (ASMD/RAM),
landingshjælpemidler,
IHAWI<-missiler,
EK-udstyr til kampfly,
leje af to IHAilK-eskadriller (nr. 7 og 8) og
nærluftforsvar til flyvestationer (levetidsforlængelse af
L/70 systemet).
Det behov for en forøgelse af materielinvesteringsrammen, som
blev konstateret i forbindelse med planlægningen forud for forsvarsaftalen, er ikke blevet dækket, hvilket har medfØrt udskydelse af projekter til senere iværksættelse. Dette forhold er
yderligere forstærket ved de budgetreduktioner i 1983 og 1984,
der blev vedtaget i december 1982. størstedelen af materielinvesteringsrammen er på forhånd bundet af allerede indgåede betalingsforpligtelser for 1984, og selv om F-16 betalingerne som
nævnt er aftagende, vil kun en mindre del af rammen være til
rådighed til projekter, der iværksættes i 1984. Udviklingen på
materielinvesteringsområdet medfØrer, at den materielle målsætning for forsvarsstrukturen i slutningen af 1980'erne ikke vil
kunne opfyldes, medmindre der efter 1984 tilvejebringes mulighed
for at afsætte væsentligt flere midler til dette område.
MATERIELINVESTERINGER, CIVILAFSNITTET
2, Der er til investeringer i forbindelse med fiskeriinspektionstjeneste, redningstjeneste, sØopmåling m.v. (civile opgaver)
forelØbigt afsat en ramme for 1984 på 46,3 mill,kr. (prisniveau
januar 1983).
Der er tidligere indgået betalingsforpligtelser for ca. 41
mill.kr.
Det er i anskaffelsesplanen for civilafsnittet for perioden
1984-1990 planlagt at iværksætte anskaffelser i 1984 for et samlet disponeringsbelØb på ca. 27 mill,kr., der medfØrer behov for
betaling i 1984 på ca. 5 mill.kr.
Disse projekter omfatter anskaffelse af radiomateriel (LB) og
RATT/krypto udstyr til inspektionsenheder, etablering af LYNXsimulator, vedligeholdelsesudstyr til LYNX og iværksættelse af
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midtvejsmodifikation af inspektionskuttere af AGDLEQ-klassen, samt
modernisering af flydedokke til Orlogsværftet.
Fiskeriinspektionstjenestens fremtid er under fortsat overvejelse. Afhængig af beslutningen skal der tages stilling til
nybyggeri af inspektionsskibe eller levetidsforlængelse af et
antal af HVIDBJØRNEN-klassen, hvortil kommer, at erstatning for
eller levetidsforlængelse af MAAGEN-klassen trænger sig på.
INTERNATIONALT MATERIELSAMARBEJDE
3. Danmarks deltagelse i diverse samarbejdsgrupper under Conference of National Armaments Directors (CNAD) og i Independent
European Programme Group (IEPG) vil blive fortsat i 1984 efter de
hidtil gældende retningslinier, hvilket betyder, at dansk deltagelse er begrænset til kun at omfatte deltagelse i grupper, paneler m.v., der behandler emner af særlig interesse for det
danske forsvar.
Danmark deltager i CNAD-regie i materieludviklingsprojekter,
blandt andet vedrørende et satellitnavigationssystem (NAVSTAR i,
miner, et missilvildledningssystem (SEA GNAT) samt luftværnssystemer til skibe.
I IEPG-regie deltager Danmark i projekter, der vedrører
undersØgelse af mulighederne for etablering af europæisk produktion af MAVERICK-missiler og ASRAAM (Advanced Short Range Anti
Air Missile).
MATERIELDRIFT
4. Ved udarbejdelsen af Forsvarskommandoens bidrag til finanslovforslaget for 1984 blev der budgetteret med materielorienterede driftsudgifter på 1.813 mill.kr., hvilket var ca. 400 mill.kr.
mindre end de af materielkommandoerne opgjorte behov. Under den
videre planlægning er imidlertid tilfØrt materieldriftsområdet
ca. 39 mill.kr. fra bl.a. personelområdet, jf. kap. 5, pkt. 6,
hvorefter materieldriftsrammen udgØr 1.852 mill.kr.
På denne baggrund er herefter, med udgangspunkt i materielkommandoernes og Forsvarets Materielintendanturs bidrag og i samarbejde med bidragyderne og de operative kommandoer, udarbejdet
en skitseplan for anvendelsen af midlerne på materielkontiene
(driftsbudgettet).
Der er herved fremkommet fØlgende fordeling af de rådige midler til de fem fagområder inden for materieldriften:
Hærens Materielkommando ••.••..•....•....•.•.•

544 mill.kr.

søværnets Materielkommando ....•••....•.•.....

412 mill.kr.

Flyvematerielkommandoen .....••...•......•.•.•

758 mill.kr.

Forsvarets Materielintendantur .......•.•..•..

34 mill.kr.

Forsvarskommandoen (brændstof til kØretØjer og
visse værnsfælles udgiftsområder) •.....•.....

104 mill.kr.

I alt

1.852 mill.kr .
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Behovet for Økonomiske midler forudses herefter tilgodese t
med fØlgende fordeling efter hovedformål:
Drivmidler (16.200 m3 til motorkØretØjer m.v.,
24.600 m3 til skibe og 93.800 m3 til fly) •. ca. 410 mill.kr.
Ammunition, herunder råmaterialer ••.••.••.• ca. 145 mill.kr.
Feltforplejning •..•••.•.•••••...•.••••••••• ca.

15 mill.kr.

Mundering og udrustning m.v •••..•.•..•••••. ca.

95 mill.kr.

Materiel m.v.

(- kØretØjer) •...•••••.••.•.. ca. 250 mill.kr.

KØretØjer •...•••••••••••.••..•••••.•...•..• ca.

95 mill.kr.

Råmaterialer til vedligeholdelse m.v .•..••• ca.

70 mill.kr.

Reservedele m.v. til vedligeholdelse ••..... ca. 450 mill.kr.
Anvendelse af civile værksteder og værfter • ca. 280 mill.kr.
Fragt og transport ......••.•...••.•..•..•.• ca.

40 mill.kr.

I kapitel 5, pkt. 3 (side 32) er anfØrt en artsorienteret
fordeling efter kontoplanen.
5. Med denne Økonomiske ramme vil det være muligt materieldriftsmæssigt at støtte de planlagte aktiviteter, jf. kap. 4.
Imidlertid har det været nødvendigt at foretage en række beskæringer og udskydelser inden for materieldriftsområdet. Dette
gælder specielt erstatningsanskaffelser og genforsyning, ligesom
strækning af visse eftersynsterminer - bl.a. for søværnets skibe
- har måttet indarbejdes i planlægningen. Der vil ikke kunne ske
fuld inddækning efter forbrug til uddannelse og øvelse med heraf
fØlgende reduktion af beredskabsbeholdningerne: dette gælder
bl.a. ammunitionsbeholdningerne til hæren.
De planlagte kØretØjsanskaffelser til hæren vil som et supplement til anskaffelser for investeringsmidler, der indledes i
1984, medvirke til en begyndende opretning af den alvorlige
mangel- og forældelsessituation, der har været erkendt i en årrække.
6. Konsekvenserne af de beskæringer og udskydelser, der foretages på materieldriftsområdet i 1984, vil, når der ses bort fra
udhuling af beholdninger, i hovedsagen fØrst vise sig på længere
sigt. Ved at sanunenholde forholdet med virkningerne af foranstaltninger af tilsvarende karakter i de nærmest foregående år
kan der ikke ses bort fra en forøgelse af risikoen for materieludfald i 1984 med heraf fØlgende forringelse af det logistiske
beredskab.
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NØdvendige udskydelser på materieldriftsområdet fra 1983 til
1984 har gjort det påkrævet at foretage yderligere udskydelser
fra 1984 til 1985. Det heraf fØlgende behov for tilsvarende beskæringer af den materieldriftsvirksomhed, der er planlagt til
gennemførelse efter 1984, vil i givet fald forstærke de beskrevne, uheldige tendenser.
BEHOLDNINGER
7. For at kunne opretholde det fastsatte aktivitetsniveau har
der igennem en årrække ikke kunnet afses tilstrækkelige ressourcer til opbygning af beholdninger. Tværtimod har det været nØdvendigt at tære på beholdningerne, specielt hvad angår ammunition.
Der er fastsat en national målsætning for en beholdningsopbygning, men en målsætning, der for flere områders vedkommende
(specielt ammunition) ligger betydeligt under den generelle
NATO-målsætning, som i øvrigt er godkendt af Danmark.
Den nationale målsætning var påregnet nået i 1989, men ovennævnte forhold bevirker, at den planlagte opbygningstakt ikke
kan holde, hvorfor målsætningen, specielt på ammunitionsområdet,
ikke kan forventes nået fØr ind i 1990'erne.
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KAPITEL 8
BYGGE- OG ANLÆGSOMAADET

ANVENDELSE AF FORSVARETS ETABLISSEMENTER
1. Forsvarskommandoen har i en årrække sØgt at skabe muligheder
for at fraflytte og afhænde etablissementer med ældre bygninger,
der er mindre egnede til nutidig anvendelse, er bekostelige i drift
og vedligeholdelse, og som ofte ikke tilgodeser de nugældende lovgivningsmæssige påbud m.v. på miljØ-, arbejdesikkerheds-, brandsikrings- og energibesparelsesområderne.
Dette Ønske er sammenfaldende med bestræbelserne på at flytte
ud fra tæt bebyggede områder, hvorved uddannelses- og beredskabsmæssige forhold forbedres, samtidigt med at miljømæssige konflikter
som fØlge af opfØrelse i de senere år af stØjfØlsom bebyggelse omkring forsvarets anlæg og øvelsesområder begrænses. I denne forbindelse medfØrer f.eks. gennemførelse af skydeuddannelse - ud over
en udbygning af forsvarets anlæg i sikkerhedsmæssig henseende behov for fornØden hensyntagen til anlæggene i lands-, regional- og
kommuneplanlægningen.
Endelig taler driftsØkonomiske hensyn for at koncentrere forsvarets aktiviteter på færre, men større etablissementer.
Den stedfundne udvikling medfØrer ændrede krav til kasernerne.
Det tidligere store behov for belægningsstuer til indkvartering
m.m. er nu reduceret, mens behovet for værksteder, garager og depoter er forøget, både hvad angår omfang og specialisering. Forsvaret søger derfor i om- og tilbygningsprogrammer at tilpasse etablissementerne denne nutidige anvendelse, bl.a. ved udbygning med
uddannelses- og effektivitetsfremmende faciliteter.
Disse bestræbelser søges tilgodeset i planlægningen, men af
hensyn til tilvejebringelse af den fornødne balance i ressourceforbruget inden for forsvarets forskellige områder har det ikke
været muligt at gennemføre alle de Ønskelige bygningmæssige foranstaltninger.
PLANLAGTE AFHÆNDELSER AF ETABLISSEMENTER
2.
I 1984 påregnes Kalvebod Skydeterræn rømmet og overdraget
til MiljØministeriet (Skovstyrelsen). Ryvangen, Flakfortet,
GarderhØjfortet, Kagerup og Statens Konfektions bygninger i
UsserØd, der allerede er rømmet, vil fortsat blive sØgt afhændet.
Kronborg Kaserne påregnes overdraget til Boligministeriet.
GARNISONERINGSÆNDRINGER
3. På grundlag af de i forsvarsaftalen forudsatte organisatoriske
ændringer m.v. er planerne for anvendelse af forsvarets etablissementer under ajourføring i Forsvarskommandoen.
Forsvarsministeriet har bemyndiget Forsvarskommandoen til at
iværksætte en række ændringer vedr. udnyttelsen af hærens kaserner
på Sjælland. Disse ændringer var alle planlagt gennemført i 1984,
idet det forudsattes, at bevillinger hertil ville blive givet så
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betids, at de nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger kunne
være gennemfØrt, inden flytningerne blev iværksat. Flytning af Den
kongelige Livgarde og Sjællandske Trænregiment har imidlertid måttet udskydes til 1985.
Dette indebærer,
at Den kongelige Livgarde placeres på HØvelte Trænkaserne
inden udgangen af 1985,
at Sandholmlejren (bortset fra værksteds-, garage- og depotområde) og dele af HØvelte Telegrafkaserne afhændes eller
nedrives efter 1985,
at Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole fortsat placeres på HØveltegård og HØvelte Ny Motorgård samt resterende
dele af HØvelte Telegrafkaserne,
at sjællandske Trænregiment inden udgangen af november 1985
placeres på Farum Kaserne, hvor Sjællandske Ingeniørregiment/
Hærens Ingeniør- og ABC-skole forbliver,
at Hærens Materielkommandos Rekrutskole placeres på Vordingborg
Kaserne under Danske Livregiment fra l. januar 1984, og
at uddannelsesbataljon/kamptropperne i Sydsjælland principielt
placeres på Antvorskov Kaserne under sjællandske Livregiment,
idet dog uddannelsen af personel til den af Danske Livregiment
opstillede kampgruppe placeres i Vordingborg under dette regiment.
Udnyttelsen af øvrige etablissementer i Østre Landsdelskommandos område vil blive ajourført efter en forventet samling af Forsvarets Center for Lederskab på SvanemØllens Kaserne. I forbindelse
hermed er det planlagt snarest at rømme forsvarets del af Kronborg
samt ejendommen på Christianshavns Voldgade 8.
I Vestre Landsdelskommandos område vil der ikke ske ændringer i
1984.
IHAWK-eskadrille 531 og 532, der er opstillet midlertidigt på
tidligere NIKE-etablissementer på Sjælland i 1983, er planlagt
flyttet til stillinger ved Odense medio 1985.
I forbindelse med flytning af IHAWK-eskadrille 541 fra Middelgrundsfortet 1. april 1984 er der etableret en fredstidsstilling på
Stevnsfortets område.
NATIONALE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER
4. Den Økonomiske ramme for nationale bygge- og anlægsprojekter i
1984 er fastsat til 158,2 mill.kr., hvortil skal lægges 39.7
mill.kr. til bygningsmæssige foranstaltninger i forbindelse med
etablering af IHAWK i Odense, jf. kap. 5, pkt. 2. Dele af sidstnævnte belØb påregnes senere refunderet over NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram.
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BelØbene er anfØrt ekskl. afgifter for materialer og ydelser
for de internationalt finansierede NATO-anlægsarbejder, der udfØres
her i landet.
Til igangværende nationale bygge- og anlægsarbejder påregnes i
1984 anvendt ca. 125 mill.kr., hvoraf ca. 47 mill.kr. påregnes anvendt t i l nationalt finansierede NATO-arbejder.
De væsentligste igangværende bygge- og anlægsarbejder er bygningsmæssige foranstaltninger til FOD CCIS (ca. 23 mill.kr.), etablering af skoleområde i OksbØl (ca. 15 mill.kr.), modernisering af
skydebaneanlæg ved SjælsØ (ca. 15 mill.kr.), udbygning af Ammunitionsarsenalet (ca. 8 mill.kr.), opfØrelse af flyvekontroltårne på
flyvestation Karup og Skrydstrup (ca. 7 mill.kr.) og bygningsmæssige foranstaltninger på flyvestation Alborg og Skrydstrup i forbindelse med etablering af den 3. F-16 eskadrille.
Hertil kommer udgifter til planlagte, endnu ikke bevilgede projekter, som omfatter bygningsmæssige foranstaltninger i forbindelse
med ændret garnisonering, udbygning og sanering af lejre, reparation af startbaner, yderligere bygningsmæssige foranstaltninger i
forbindelse med FOD CCIS samt etablering i IHAWK eskadriller i
Odense. Desuden påregnes forelagt bevillingsmyndighederne en række
projekter, for hvilke som hovedregel gælder, at de ikke medfØrer
væsentlige forbrug i 1984, idet der anvendes ca. et år til detailprojektering, indhentning af godkendelse, udbydelse i licitation,
~ontrahering m.v., men en igangsættelse i 1984 er en forudsætning
for kontinuiteten i de kommende års bygge- og anlægsvirksomhed.
Generelt er udviklingen præget af en ophobning af bygge- og
anlægsarbejder, som ikke er blevet iværksat i de foregående år,
bl.a. fordi lovgivningsmæssige påbud på miljØ-, arbejdssikkerheds-,
brandsikrings- og energibesparelsesområderne har lagt beslag på en
stigende del af de ressourcer, der har kunnet afsættes til byggeog anlægsprojekter.
De nationale fØlgeudgifter til NATO-infrastrukturarbejder omfatter bl.a. de dele af projekterne, som ikke kan indgå i fællesfinansieringen, herunder udgifter til arealerhvervelse, byggemodning, fredsmæssige faciliteter og specifikke nationale anskaffelser
af materiel.
INFRASTRUKTURPROGRAMHET
5. Danmarks bidrag til NATO's infrastrukturprogram afhænger af den
samlede årlige projektimplementering i NATO som helhed. Bidraget er
derved uafhængigt af mængden af arbejder, der udfØres her i landet.
Vedrørende det danske bidrag til fællesfinansieringen henvises
til kap. 5, pkt. 2.
I 1984 er hidtil påregnet udfØrt infrastrukturarbejder og anskaffet infrastrukturmateriel i Danmark for ca. 430 mill.kr., som
refunderes. De væsentligste af disse arbejder og anskaffelser
vedrører udskiftning af radarsystemer, etablering af Enhedskommandoens kommando-, kontrol- og informationssystem (ACBA CCIS og
AU~OKO), fortsat udbygning af Enhedskommandoens krigshovedkvarter
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samt udvidelse af brændstofanlæg. Det skal tilfØjes, at bl.a.
igangværende NATO bestræbelser på - for infrastrukturområdet som
helhed - at sØge tilvejebragt en vis årlig udgiftsudjævning kan
medfØre en reduktion af ovenanfØrte belØb.
DRIFTSUDGIFTER VEDRØRENDE BYGNINGER OG ANLÆG M.V.
6. Der er af budgettet for 1984 påregnet anvendt ca. 240 mill.kr.
til reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og lokaler
m. v. Dette belØb giver alene mulighed for at dække ca. 56\ af det
af Forsvarets Bygningstjeneste opgjorte behov. Forholdet er en forværring i forhold til de foregående år, hvor der har været afsat
ca. 60\ af det opgjorte behov. Det udækkede behov for vedligeholdelse af forsvarets bygninger må derfor forudses at vokse yderligere
i lØbet af 1984. Det vil bl.a. ikke være muligt at opfylde miljØog arbejdssikkerhedskravene til værksteder m.v. i det Ønskelige
omfang, ligesom en del større forbedrings- og tilpasningsarbejder
af forskellig art atter må udskydes.
Af ovennævnte belØbsramme er ca. 160 mill.kr. planlagt anvendt
til almindelige vedligeholdelsesarbejder, medens de resterende ca.
80 mill.kr. er planlagt anvendt til bygningsforslagsarbejder,
d.v.s. større istandsættelsesarbejder og mindre ombygningsarbejder.
Sidstnævnte arbejder omfatter bl.a. arbejder, der skal tilgodese etablissementernes operative anvendelse og den fornødne standard af uddannelsesfaciliteter, spiselokaliteter m.v., samt arbejder, som skal udfØres i medfØr af arbejdsmiljØlovgivning m.v.
Til øvrige udgifter til drift af bygninger og anlæg m.v. er der
påregnet anvendt 342 mill.kr., fordelt med 53 mill.kr. til rengøring og renovation, 238 mill.kr. til opvarmning og belysning, 42
mill.kr. til skatter og afgifter samt 9 mill.kr. til leje m.v.
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KAPITEL 9

SÆRLIGE OMRÅDER
RATIONALISERING
1. Rationaliseringsvirksomheden vil i 1984 især være rettet mod
etablissementsdriftsområdet. Formålet hermed er at opstille normer
for et ændret serviceniveau med henblik på at reducere ressourceforbruget. En sådan rationalisering kan endvidere bidrage til at
lette gennemfØrelse af inspektionsvirksomheden på området.
Kommandomyndighederne, Forsvarets Bygningstjeneste og Forsvarets ForvaltningsinspektØr vil blive inddraget i arbejdet.
Ved Hærens Materielkommando er iværksat et projekt, som gennem
en effektivisering af tjenesten under Chefen for Hærens Materielkommando's ansvarsområde skal frigøre ressourcer. Projektet er i
1984 i den indledende fase, og eventuelle ændringer i Hærens Materielkommando påregnes fØrst gennemfØrt fra 1985.
De i medfØr af forsvarsaftalen af 12, august 1981 indledte reduktioner af søværnets Materielkommando og Flyvematerielkommandoen
vil fortsætte i 1984, jf. kap. 3, pkt. 27.
ADMINISTRATIV EDB
2. Udvikling og implementering af de administrative edb-systemer,
som skal anvendes i forbindelse med forsvarets planlægning, ressourcestyring og forvaltning , fortsættes i 1984 .
I Forsvarskommandoen installeres edb-udstyr til brug for Enhedsomkostningsberegningssystemet (PPB~II), og opbygningen af de
hØjst prioriterede dele af dette system afsluttes, idet det er hensigten at anvende PPB-II fØrste gang til Økonomiske beregninger . af
5-årsplan 1985-89. I tilslutning hertil etableres lokal edb-stØtte
ved de operative kommandoer.
I 1984 iværksættes forsøg med anvendelse af edb i den lokale
pengeregnskabsfØring, blandt andet med det formål at automatisere
rapportering af oplysninger til brug for ressourcestyringen.
Implementeringen af materielkommandoernes driftsøkonomisystem
(MAKDØS) fortsættes i 1984, idet systemet tages i anvendelse i
Flyvematerielkommandoen i 1984 og i søværnets Materielkommando vil
udnyttelsen af systemet blive udvidet. I Hærens Materielkommando
påregnes systemet taget i anvendelse i 1985.
Med baggrund i den teknologiske udvikling på edb-området vil
der i 1984 blive taget yderligere et antal mikrodatamater i anvendelse ved lokale myndigheder som led i en påbegyndende decentralisering af visse forvaltningsopgaver samt udflytning af edb-opgaver
fra Forsvarets administrative Dataanlæg (FADA).
Den i 1983 påbegyndte standardisering af mikrodatamatudstyr
fortsættes med henblik på begrænsning af ressourceanvendelsen ved
anskaffelse og drift af dette udstyr.
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En væsentlig edb-opgave i 1984 vil være ibrugtagning af nØdprocedurer inden for Forsvarets Lagerstyringssystem (MILLAG), også
med henblik på en senere decentralisering af MILLAG-opgaver.
Ved FADA fortsættes moderniseringen af maskinkapaciteten med
det formål at sikre en tilfredsstillende betjening af de myndigheder, der anvender de centrale edb-systemer, sdm endnu i en årrække
vil være det væsentligste element i den administrative edb-virksomhed.
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KAPITEL 10
SAMMENDRAG AF SITUATIONEN I 1984

1. Forsvarets virksomhed i 1984 vil blive præget af de igangværende strukturændringer, herunder såvel organisatoriske reduktioner
som konvertering til nyt materiel, og rationaliseringsbestræbelser, som er en fØlge af den politiske aftale af 12. august 1981 om
forsvaret i perioden 1982-84, og den planLægning, der ligger til
grund herfor samt af vedtagelsen af loven om forsvarets organisation m.v.
Den justering af forsvarsaftalen, som partierne bag denne enedes om den 9. december 1982, vil også præge virksomheden i 1984.
Justeringen indebærer besparelser på forsvarsbudgettet i 1984 på
ca. 200 mill.kr., hvoraf Forsvarskommandoens andel udgØr ca. 160
mill.kr. Besparelserne omfatter udskydelse af byggeprojekter, udskydelse af betaling og ændret betalingsaflØb på materielanskaffelser, henlæggelse af minestrygere, hjemsendelse af garnisonstropper,
begrænsning i sØopmåling, begrænsning af rejse- og kursusudgifter,
civile anlægs- og driftsudgifter og cafeterievirksomhed.
Endvidere medfØrer loven om forsvarets personel konsekvenser
for personel- og uddannelsesstrukturen.
Der vil fortsat være vanskeligheder forbundet med at opnå den i
den langsigtede planlægning tilstræbte balance mellem den Økonomiske ramme og de opgjorte ressourcebehov for de enkelte områder,
bl.a. som fØlge af en langsommere gennemførelse af ovennævnte ændringer end forudsat og andre uopfyldte forudsætninger. Det vil
derfor være nødvendigt også i 1984 at gennemføre forbrugsbegrænsninger gennem aktivitetsreduktioner og udskydelser m.v.
2. størstedelen af de Økonomiske ressourcer er på forhånd bundet
til den organisatoriske struktur til dækning af faste udgifter til
lØnninger, drift af bygninger og anlæg, administration, vedligeholdelse m.v. Kun en mindre del af ressourcerne medgår til dækning af·
udgifter, der på kort sigt er variable, nemlig udgifter afhængig af
aktiviteterne og den form, hvorunder de gennemføres.
Forbrugstilpasninger inden for den givne struktur og Økonomiske
ramme må derfor hovedsagelig finde sted ved begrænsninger i aktiviteter samt ved sådanne udskydelser af anskaffelser, beholdningsopbygninger m.v., som giver færrest mulige uønskede varige konsekvenser.
Med henblik herpå indledtes den detaljerede planlægning for
1984 i slutningen af 1982 under medvirken af de operative kommandoer, materielkommandoerne m.fl.
I fØrste fase af planlægningen, som er udtrykt i den interne
skitseplan for forsvarets virksomhed i 1984, konstateredes hvilke
vanskeligheder, der vil være forbundet med at dække de opgjorte
behov inden for de Økonomiske rammer, der har kunnet afsættes til
de enkelte områder, jf. kap. 5, pkt. 2.
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I den videre planlægning, som har været præget af en stram
prioritering, er der foretaget mindre begrænsninger i planlagte
værnepligtsindkaldelser, begrænsninger i uddannelses- og kursusvirksomhed i ind- og udland, udskydelser af betalinger på en
række projekter samt udskydelser af anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder.
Den heraf fØlgende mangelfulde dækning af behovene på materieldriftsområdet vil medfØre udskydelser af erstatningsanskaffelser i betydeligt omfang og en fortsat udhuling af beredskabsbeholdningerne. Dette vil få særligt alvorlige konsekvenser for
ammunitionsområdet.
3. Den forøgelse af materielinvesteringsrammen, som blev forudsat
i planlægningen forud for forsvarsaftalen, har ikke fundet sted,
hvilket har medfØrt udskydelse af projekter til senere iværksættelse. Dette forhold er yderligere forstærket ved de budgetreduktioner i 1983 og 1984, der, jf. pkt. 1, blev vedtaget i december
1982. størstedelen af materielinvesteringsrammen er på forhånd bundet af allerede indgåede betalingsforpligtelser for 1984, og kun en
mindre del vil være til rådighed til betaling på projekter, der
iværksættes i 1984, jf. kap. 7, pkt. 1. Udviklingen på materielinvesteringsområdet medfØrer, at den materielle målsætning for forsvarsstrukturen i slutningen af 1980'erne ikke vil kunne opfyldes,
medmindre der efter 1984 kan tilvejebringes mulighed for at afsætte
væsentligt flere midler til dette område.
For bygge- og anlægsområdet gælder ligeledes, at en stor del af
de budgetterede midler er bundet til allerede iværksatte eller godkendte projekter.
4. De i pkt. 2 ovenfor og i kap. 5, pkt. 6 nævnte forhold indebærer omflytninger i forhold til finansloven. Disse omflytninger
påregnes foretaget over forslag til tillægsbevillingslov for 1984 i
overensstemmelse med den i finansloven hjemlede adgang til overfØrsel mellem de enkelte bevillingsområder.
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