I

Forsvarslovene m.v. 1993
Lov nr. 909 af 8. december 1993
om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
Lov nr. 910 af 8. december 1993
om ændring af lov om forsvarets personel,
lov om hjemmeværnet,
lov om statens uddannelsesstøtte og
lov om værnepligtsorlov m.v.
Folketingsbeslutning nr. B I af 25. november 1993
om etablering af en dansk international brigade

Aoo ,993
D~oT I 19 '3 ?-2.

(jss.4~~ (4~)

\ C'-:'"'r' /l '."'"-

\ t,. ~ i
,..,_ t",, 11
••

)'.

I'!

,<; " ·

11 f

i- ...... ~._.

~.•

·•~~:\.

i ..._., - , ••

J

~l'l

~ • ..__

•

-~
:'-

i .J

H _,,..,,

· i f'<J0

FORSVARSLOVENE M.V.
1993

-

\365<? fu,-1:

- ..JK-

( Det Kongelige Garnisonsbibliotek

1

t1

lql mI V
000000339024

.ex· ~

Forsvarslovene m.v.1993
Folketingsåret 1993-94
Trykt hos Schultz Grafisk NS, København
ISBN 87-601-4509-9

•

....,
<==>
Forsvarets Bibliotek

3

Indhold
Lov nr. 909 af 8. december 1993 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
1.

Lov nr. 909 af 8. december I 993 om forsvarets formål, opgaver og organisation
m.v..............................................................................................................................

5

2.

Lovforslag nr. L 5 af 6. oktober 1993 til lov om forsvarets formål, opgaver og
organisation m.v. samt bemærkninger hertil ............................................................. .

7

3.

Spørgsmål om lovforslag nr. L 5 fra Folketingets Forsvarsudvalg og
forsvarsministerens besvarelse heraf ......................................................................... .

13

4.

Betænkning over lovforslag nr. L 5 ........................................................................... .

15

5.

Tillægsbetænkning over lovforslag nr. L 5 ................................................................ .

16

Lov nr. 910 af 8. december 1993 om ændring af lov om forsvarets personel, lov om
hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m. v
6.

Lov nr. 910 af 8. december 1993 om ændring af lov om forsvarets personel, lov om
hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. .

18

Bekendtgørelse nr. 104 af 7. februar 1994 aflov om forsvarets personel med de
ændringer, der følger af lov nr. 307 af 4. juni 1986 og af lov nr. 910 af 8. december
1993 ............................................................................................................................

21

8.

Bekendtgørelse nr. I 64 af lov af 8. marts 1994 om hjemmeværnet med de
ændringer, der følger af lov nr. 910 af 8. december 1993 ..........................................

24

9.

Uddrag af bekendtgørelse nr. 336 af 2. maj 1994 af lov om statens
uddannelsesstøtte med de ændringer, der følger af lov nr. 910 af 8. december 1993

28

Bekendtgørelse nr. 981 af 14. december 1993 om værnepligtsorlov og om orlov til
FN-tjeneste m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 910 af 8. december 1993 ..

31

Lovforslag nr. L 6 af 6. oktober 1993 til lov om ændring af lov om forsvarets
personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om
værnepligtsorlov m.v. samt bemærkninger hertil ..... .. .......... .. ............... ........... ..........

34

12.

Forsvarsministerens ændringsforslag af 8. november 1993 til lovforslag nr. L 6 af
6. oktober 1993 ....... .............. ............... ...... ... ..... ........... ............... ...... .... .... .... .... .........

44

13.

Spørgsmål om lovforslag nr. L 6 fra Folketingets Forsvarsudvalg og
forsvarsministerens besvarelse heraf, herunder kopi af visse høringssvar og
henvendelser ...............................................................................................................

45

14.

Betænkning over lovforslag nr. L 6 ............................................................................

110

15.

Tillægsbetænkning over lovforslag nr. L 6 .................................................................

117

7.

10.
11.

Folketingsbeslutning nr. B 1 af 25. november 1993 om etablering af en dansk
international brigade
16.
17.

Folketingsbeslutning nr. B I af den 25. november 1993 om etablering af en dansk
international brigade ....... ...... ....... ... ............... ......... ...... ..................... .... ........... ..... .....

118

Forslag nr. B I af 6. oktober 1993 til folketingsbeslutning om etablering af en
dansk international brigade samt bemærkninger hertil .. ... .... ... .. ... ............ ............. ....

I 19

4

18.
19.

Spørgsmål om beslutningsforslag nr. B l fra Folketingets Forsvarsudvalg og
forsvarsministerens besvarelse heraf ............ .......... ... .. .. ........ .. ..... ... .... ...... .. .... ... ... .....

122

Betænkning over beslutningsforslag nr. B 1 ..............................................................

124

Folketingets forhandlinger vedrørende lovforslag nr. L 5 og L 6 samt
beslutningsforslag nr. B 1

20.

Fremsættelse (6. oktober 1993) .. ...... ...... ......... ... ........ .... ............ ...... .. ............ ... .. .......

128

21.

Første behandling (12. oktober 1993) ........................................................................

132

22.

Anden behandling af beslutningsforslag nr. B l samt lovforslag nr. L 5 og L 6 (25.
november 1993) ..........................................................................................................

162

Tredje behandling af lovforslag nr. L 5 og L 6 (2. december 1993)

177

23.

Tillæg

l.

Oversættelse til engelsk af lov nr. 909 samt af bemærkninger til lovforslag nr. L 5 ..

178

2.

Oversættelse til engelsk af Folketingsbeslutning nr. B 1 samt af bemærkninger til
forslag til Folketingsbeslutning nr. B I ..................................................................... .

192

5
Nr. 909

8. december 1993

Lov om forsvarets form ål, opgaver og organisation m.v.
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel I
Forsvarets formdl og opgaver
§ 1. Det militære forsvar skal bidrage til at
fremme fred og sikkerhed.
Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål
1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre
landets fortsatte eksistens og integritet og
3) at fremme en fredelig udvikling i verden
med respekt for menneskerettighederne.
Stk. 3. Dansk forsvar skal på mandat af FN
eller CSCE med militære midler, direkte eller
stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære
og andre lignende opgaver.
Stk. 4. Forsvaret skal som en integreret del
af NATO
1) kunne løse konfliktforebyggende opgaver
og krisestyringsopgaver samt yde effektiv
modstand mod angreb på dansk område og
gennemføre egentligt forsvar af Danmark
og tilstødende nærområder i samarbejde
med allierede styrker, herunder rettidigt
kunne modtage, støtte og gennemføre operationer med allierede styrker indsat i forstærkningsøjemed, samt
2) kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar inden for NATO's område, herunder demonstration af solidaritet
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ved indsættelse af reaktionsstyrker, i overensstemmelse med Alliancens strategi.
Stk. 5. Forsvaret skal råde over styrker af alle tre værn, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i stk. 3 og 4 nævnte opgaver.
Kapitel 2
Forsvarets organisation m.v.
§ 2. Forsvarsministeren er højeste ansvarlige
myndighed for det militære forsvar.

§ 3. Forsvarsministeren fastsætter størrelsen,
sammensætningen og organisationen af hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder styrker
m.v. til løsning af internationale opgaver, samt
af organer til støtte for forsvaret.
§ 4. Forsvarschefen har under ansvar over
for forsvarsministeren kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet samt organer til
støtte for forsvaret.
Stk. 2. Forsvarsstaben bistår forsvarschefen
ved løsning af de opgaver, der påhviler denne.
Chefen for Forsvarsstaben er stedfortræder for
forsvarschefen.
Stk. 3. Forsvarschefen og Forsvarsstaben
udgør Forsvarskommandoen.
§ S. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse
fra forsvarsministeren delegere dele af sin
kommando over militære styrker m.v., der mdD LOV
1, fors58 I 02
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sættes til løsning af opgaver under FN og
CSCE, jf. § I, stk. 3, til chefen for den pågældende internationale styrke eller mission.
Stk. 2. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin
kommando over militære styrker m.v., der indsættes til løsning af opgaver i NATO-regi, jf.
§ l, stk. 4, til NATO's øverstkommanderende
for Den Fælles Forsvarsstyrke i Europa (SACEUR) eller til NATO's øverstkommanderende for De Fælles Forsvarsstyrker i Atlantområdet (SACLANT).
Stk. 3. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin
kommando over de militære styrker til chefen
for Forsvarets Operative Styrker.
§ 6. Private sammenslutninger af personer,
der organiseres, uddannes eller udrustes til militær virksomhed, må ikke oprettes.
§ 7. Under krig eller andre ekstraordinære
forhold kan forsvarsministeren
I) uden retskendelse træffe foranstaltninger
som omhandlet i grundlovens § 72 over for
telefonsamtaler, post- og telegramforsendelser og anden kommunikation,
2) regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for
dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og
3) regulere og kontrollere lufttrafik inden for
dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.
Stk. 2. Under de forhold, der er nævnt i stk.
l, skal borgerne mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar ef-

ter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.
Erstatningen fastsættes efter tilsvarende regler,
som er indeholdt i beredskabsloven.
§ 8. Overtrædelse af§ 6 straffes efter straffelovens § 114, stk. 2.
Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør
af§ 7, stk. l, nr. 2 og 3, kan fastsættes straf af
bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år for overtrædelse af
bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i medfør af§ 7, stk. I,
nr. 2 eller 3, straffes med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil
3 år.
Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en
fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller
et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten,
kommunen eller det kommunale fællesskab
bødeansvar.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemme/ser m.v.
§ 9. Loven træder i kraft den l. januar 1994.

Stk. 2. Lov om forsvarets organisation m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 825 af 7. december
1990, ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. december 1993
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Hans Hækkerup
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Fremsat den 6. oktober 1993 af forsvarsministeren (Hans Hækkerup)

Forslag
til

Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv.
Kapitel 1
Forsvarets formål og opgaver
§ 1. Det militære forsvar skal bidrage til at
fremme fred og sikkerhed.
Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål
1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre
landets fortsatte eksistens og integritet og
3) at fremme en fredelig udvikling i verden
med respekt for menneskerettighederne.
Stk. 3. Dansk forsvar skal på mandat af FN
eller CSCE med militære midler, direkte eller
stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære
og andre lignende opgaver.
Stk. 4. Forsvaret skal som en integreret del
af NATO
I) kunne løse konfliktforebyggende opgaver,
krisestyringsopgaver samt yde effektiv
modstand mod angreb på dansk område og
gennemføre egentligt forsvar af Danmark
og tilstødende nærområder i samarbejde
med allierede styrker, herunder rettidigt
kunne modtage, støtte og gennemføre operationer med allierede styrker indsat i forstærkningsøjemed, samt
2) kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar inden for NATOs område, herunder demonstration af solidaritet
ved indsættelse af reaktionsstyrker, i overensstemmelse med Alliancens strategi.
Stk. 5. Forsvaret skal råde over styrker af alle tre værn, hvis størrelse, kampkraft, udhol-

denhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i stk. 3 og 4 nævnte opgaver.
Kapitel 2
Forsvarets organisation mv.
§ 2. Forsvarsministeren er højeste ansvarlige
myndighed for det militære forsvar.
§ 3. Forsvarsministeren fastsætter størrelsen,
sammensætningen og organisationen af hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder styrker
mv. til løsning af internationale opgaver, samt
af organer til støtte for forsvaret.

§ 4. Forsvarschefen har under ansvar over
for forsvarsministeren kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet samt organer til
støtte for forsvaret.
Stk. 2. Forsvarsstaben bistår forsvarschefen
ved løsning af de opgaver, der påhviler denne.
Chefen for Forsvarstaben er stedfortræder for
forsvarschefen.
Stk. 3. Forsvarschefen og Forsvarsstaben
udgør Forsvarskommandoen.
§ 5. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse
fra forsvarsministeren delegere dele af sin
kommando over militære styrker mv., der indsættes til løsning af opgaver under FN og
CSCE, jf. § I, stk. 3, til chefen for den pågældende internationale styrke eller mission.
Stk. 2. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin
kommando over militære styrker mv., der indsættes til løsning af opgaver i NATO-regi, jf.
§ I, stk. 4, til NATOs øverstkommanderende
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for Den Fælles Forsvarsstyrke i Europa (SACEUR) eller til NATOs øverstkommanderende for De Fælles Forsvarstyrker i Atlantområdet (SACLANT).
Stk. 3. Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin
kommando over de militære styrker til chefen
for Forsvarets Operative Styrker.
§ 6. Private sammenslutninger af personer,
der organiseres, uddannes eller udrustes til militær virksomhed, må ikke oprettes.
§ 7. Under krig eller andre ekstraordinære
forhold kan forsvarsministeren
I) uden retskendelse træffe foranstaltninger
som omhandlet i grundlovens § 72 over for
telefonsamtaler, post- og telegramforsendelser og anden kommunikation,
2) regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for
dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og
3) regulere og kontrollere lufttrafik inden for
dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.
Stk. 2. Under de forhold, der er nævnt i stk.
I, skal borgerne mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.
Erstatningen fastsættes efter tilsvarende regler,
som er indeholdt i beredskabsloven.

§ 8. Overtrædelse af§ 6 straffes efter straffelovens § 114, stk. 2.
Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør
af§ 7, stk. I, nr. 2 og 3, kan fastsættes straf af
bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år for overtrædelse af
bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i medfør af§ 7, stk. I,
nr. 2 eller 3, straffes med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil
3 år.
Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en
fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller
et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten,
kommunen eller det kommunale fællesskab
bødeansvar.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemme/ser mv.
§ 9. Loven træder i kraft den I. januar 1994.

Stk. 2. Lov om forsvarets organisation mv.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 825 af 7. december
1990, ophæves.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
Lovforslaget tilsigter en afløsning af lov nr. 230 af
26. maj 1982 om forsvarets organisation mv. med de
ændringer, der følger af lov nr. 252 af 25. april 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 825 af 7. december 1990.

Regeringen er af den opfattelse, at der under de
nuværende omstændigheder ikke eksisterer nogen
direkte militær trussel mod grundlæggende danske
sikkerhedspolitiske værdier, forstået som nationens
eksistens, integritet og suverænitet.
En række aktuelle og latente konflikter truer imidlertid udvidede danske sikkerhedspolitiske mål og
værdier, som fx ligger i principperne vedrørende fredelig ændring af grænser, overholdelse af menneskerettigheder, udvikling af demokratiske styreformer
samt bæredygtig social, økonomisk og økologisk udvikling. Sådanne konflikter, der kan have deres
oprindelse i politiske, ressourcemæssige, sociale, etniske eller religiøse forhold, manifesterer sig ofte lokalt, men indebærer risiko for geografisk spredning.
Tilsvarende risiko kan udspringe af den stigende udbredelse af masseødelæggelsesvåben, missilteknologi, højteknologiske konventionelle våben mv.
Regeringen finder, at den direkte militære trussel
mod de grundlæggende danske sikkerhedspolitiske
værdier under de nuværende omstændigheder er erstattet af et antal lokale konflikter og konfliktpotentialer.

Det er regeringens holdning, at den internationale
udvikling giver mulighed for aktivt at forfølge udvidede danske sikkerhedspolitiske mål og værdier,
uden at de grundlæggende sikkerhedspolitiske mål
og værdier derved prioriteres lavere.
Regeringen finder, at dansk forsvars deltagelse i
operationer og missioner under FN og CSCE bidrager til, at lokale, herunder potentielle, konflikter ikke udvikler sig på en sådan måde, at der opstår trussel mod Danmarks eksistens, integritet og suverænitet. Regeringen finder endvidere, at dansk forsvar

bør deltage i konfliktforebyggende og tillidsskabende samarbejde i Europa, herunder i rammen af Det
Nordatlantiske Samarbejdsråd, NACC og i CSCEs
forum for sikkerhedssamarbejde (FSC).
Det er regeringens opfattelse, at dansk forsvar ikke isoleret kan virke krigsforebyggende i tilfælde af
en større europæisk krise. Effektiv krigsforebyggelse
i det danske nærområde kan, som hidtil, alene opnås
ved fortsat dansk medlemskab af NATO og aktiv
deltagelse i Alliancens fælles forsvarsindsats. Regeringen finder ikke, at der eksisterer noget alternativ
til den beskyttelse af de grundlæggende danske sikkerhedspolitiske mål og værdier, som Alliancen fortsat er garant for.
Regeringen finder, at dansk forsvars formål og opgaver bør tage udgangspunkt i et bredt sikkerhedsbegreb.
Bortfaldet af den umiddelbare militære trussel
mod Danmark samt vedtagelsen af NATOs ændrede
strategi og styrkestruktur betyder, at forberedelse af
det direkte forsvar af dansk territorium og nærområde i samarbejde med allierede forstærkninger under
de nuværende omstændigheder kan tillægges relativt
mindre betydning til fordel for deltagelse i internationale operationer og missioner samt i NATOs reaktionsstyrker. Dansk forsvar skal som følge heraf
kunne bidrage med styrker af alle tre værn til NATOs reaktionsstyrker med henblik på deltagelse i
konfliktforebyggelse, krisestyring eller i givet fald i
løsningen af egentlige forsvarsmæssige opgaver.
Løsning af krigsopgaver i forbindelse med forsvar
af territoriet og nærområdet i samarbejde med NATO-allierede, herunder uddannelse og opstilling af
styrker, vil altid være hovedopgaven for dansk forsvar. Løsningen af andre opgaver må ikke kunne
hindre forsvaret i effektivt og rettidigt at sikre nationens eksistens, integritet og suverænitet.
Under de nuværende omstændigheder bør forsvarets aktive deltagelse i løsning af opgaver på mandat
af FN og CSCE, eventuelt gennem NATO, med det
formål at fremme freden og den fælles sikkerhed tillægges høj prioritet. Aftalen af 13. november 1992

om forsvarets ordning 1993-1994, herunder oprettelsen af Den Danske Internationale Brigade, er udtryk
herfor.
Lovforslaget vurderes ikke at ville medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vedrørende Folketingets behandling af lov nr. 230
af 26. maj 1982 om forsvarets organisation mv. henvises til folketingstidende 198 1/82, sp. 579-584,
920-970, 7079-7081 og 7438-7460 samt tillæg A sp.
1327-1338, tillæg B sp. 625-656 og tillæg C sp.
369-372.
Vedrørende Folketingets behandling af lov nr. 252
af 25. april 1990 om ændring af lov om forsvarets
organisation mv. henvises til folketingstidende
1989/90, sp. 6042-6043, 6572-6578, 7738-7739 og
8139 samt tillæg A sp. 487 5-4882, tillæg B sp.
573-574 og tillæg C sp. 429-430.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemme/ser
Til§ I

Bestemmelsen er ny. Forsvarets formål og opgaver
har hidtil ikke været fastlagt ved lov. Der henvises
generelt til almindelige bemærkninger til lovforslaget.
Ad stk. I og 2. Dansk forsvars formål og opgaver
tager udgangspunkt i et bredt sikkerhedsbegreb.
Forsvaret bidrager til at fremme fred og sikkerhed
gennem opretholdelse af en krigsforebyggende evne
og deltagelse i konfliktforebyggende og kontliktløsende operationer i international sammenhæng.
Forsvarets krigsforebyggende evne skal fortrinsvis
ses i relation til dansk forsvars muligheder i tilfælde
af en større europæisk krise, mens forsvarets deltagelse i konfliktforebyggende og konfliktløsende operationer primært relaterer sig til de udvidede danske
sikkerhedspolitiske mål og interesser.
Opretholdelse af en effektiv krigsforebyggende evne forudsætter, som hidtil, dansk medlemskab af
NATO samt aktiv og afbalanceret dansk deltagelse i
Alliancens fælles forsvarsindsats, herunder muligheden for rettidigt at kunne tilvejebringe de militære
styrker, som i samarbejde med allierede effektivt kan
sikre dansk suverænitet samt nationens fortsatte eksistens og integritet.
Ad stk. 3, 4 og 5. Løsningen af de nævnte opgaver
på mandat af FN eller CSCE kan nødvendiggøre
indsats af styrker af alle tre værn med et kort varsel.
Forsvaret skal således kunne

- udruste og uddanne enheder til forskelJigartede
opgaver,
- støtte enhederne logistisk i en længere periode og
over større afstande samt
- indgå i kommandostrukturer i rammen af de
nævnte organisationer.
De overordnede opgaver for dansk forsvar indebærer, at forsvaret skal være sammensat således,
- at Danmarks suverænitet kan hævdes, og landets
eksistens kan sikres,
- at der inden for rammen af NATOs integrerede
militære samarbejde kan ydes effektiv modstand
mod angreb på dansk område og gennemføres et
effektivt egentligt forsvar af Danmark,
- at der kan udføres effektiv efterretningsvirksomhed, overvågning og varsling,
- at der kan opretholdes et afpasset beredskab, og
- at der kan gennemføres uddannelse og foretages
en effektiv styrkeopbygning.
Dansk forsvars deltagelse i såvel konfliktforebyggelse, krisestyring som egentlige forsvarsmæssige
foranstaltninger, herunder i forbindelse med dansk
territorium og tilstødende nærområder, forudsætter,
at forsvaret rettidigt og effektivt evner at uddanne,
opstille, indsætte og vedligeholde de styrker mv.,
som deltagelse i sådanne operationer kræver.
Det egentlige forsvar i NATO-regi af dansk territorium og af tilstødende nærområder planlægges i
vidt omfang gennemført under anvendelse af mobiliserede styrker, der fortrinsvis opstilles med værnepligtigt personel, som er hjemsendt efter uddannelse. Til løsning af forsvarets øvrige opgaver anvendes
forsvarets faste personel, hjemsendt personel på rådighedskontrakt eller i øvrigt egnet personel.
Forsvaret skal herudover
- deltage i gennemførelse og verifikation af våbenkontrol og nedrustningsaftaler,
- deltage i og støtte gennemførelsen af tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger,
- støtte og samarbejde med landets øvrige totalforsvar,
deltage i myndighedsudøvelse i områder under
dansk jurisdiktion,
yde hjælp til den civile del af samfundet,
- i muligt omfang yde bistand til afbjælpning af katastrofer i udlandet samt
udøve sin virksomhed under aktiv hensyntagen til
det omgivende miljø.
Med henblik på at optimere indsatsen i tilfælde af
katastrofe, krise elJer krig, herunder sikre effektiv og
afbalanceret ressourceudnyttelse, koordineres den
samlede indsats mellem civile og militære myndigheder såvel på lokalt som centralt niveau i totalforsvarssamarbejdet.
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På anmodning og inden for rammerne af forud
indgåede aftaler støtter forsvaret i fredstid civile
myndigheder i det omfang, som de pågældende
myndigheders egne ressourcer ikke måtte være tilstrækkelige eller egnede. Herudover løser forsvaret i
fredstid en række opgaver til gavn for samfundet, fx
fiskeriinspektion og redningstjeneste.
I overensstemmelse med lov om hjemmeværnet
skal hjemmeværnet som en del af det samlede militære forsvar fortsat kunne deltage i løsningen af de
nationale opgaver, der påhviler hæren, søværnet og
flyvevåbnet.
Grønland og Færøerne forudses i krigstid forsvaret i samarbejde med allierede styrker.
Til§ 2

Bestemmelsen svarer til gældende lovs § I.
Til§ 3
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 4, idet
der dog er tilføjet »herunder styrker mv. til løsning
af internationale opgaver«.
Til§ 4

Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 2, stk.
til 3.
Til§ 5

Ad stk. I og 2. Bestemmelserne er nye. Under indtryk af dansk forsvars stigende internationale engagement samt på baggrund af den øgede fleksibilitet i
anvendelsen af militære styrker, som er en konsekvens af NATOs nye strategi, findes det hensigtsmæssigt at lovfæste bemyndigelse til at afgive danske styrker til indsættelse i internationalt regi i forbindelse med konfliktforebyggelse, krisestyring eller
egentlige forsvarsmæssige foranstaltninger. Beslutning om danske styrkers indsættelse træffes i hvert
enkelt tilfælde af den danske regering. Ved afgivelse
af styrker mv., der indsættes til løsning af opgaver,
hvor anvendelse af militære magtmidler mod fremmed stat ud over selvforsvar er autoriseret, vil Folketingets samtykke forudgående blive indhentet i overensstemmelse med grundlovens § 19, stk. 2.
Specielt til stk. I bemærkes, at bemyndigelsen svarer til hidtidig praksis i henseende til afgivelse af
danske styrker til deltagelse i FNs traditionelle
fredsbevarende operationer. Sådanne afgivelser arrangeres normalt således, at der efter aftale mellem
Danmark og den pågældende internationale organisation sker en snævert betinget delegation af de dele

af forsvarschefens kommando, som vedrører styrkernes operative anvendelse - og da blot inden for særligt definerede rammer - samt visse logistiske forhold. Begrænsningerne i de danske styrkers anvendelse vil fremgå af den internationale organisations
mandat til styrken samt af aftalen mellem den pågældende organisation og danske myndigheder. Således fastlægges styrkens detaljerede opgave og
myndighed, herunder mulighed for magtanvendelse,
ligesom der normalt sættes begrænsninger for styrkens geografiske anvendelse. Det forudsættes, at ændringer i sådanne vilkår for afgivelsen af styrker alene kan finde sted efter nærmere forhandling mellem
den pågældende organisation og danske myndigheder. I de tilfælde, hvor dele af forsvarschefens kommando måtte være delegeret, opretholdes national
kontrol med hensyn til den operative anvendelse og
logistiske forhold blandt andet med henblik på at
sikre, at styrkerne alene anvendes i overensstemmelse med den indgåede aftale. Det vil yderligere gennem instruktion til den danske kommandohavende
for de afgivne styrker blive sikret, at den kommandohavende kan forelægge ordrer mv., som efter dennes
opfattelse kan være i strid med aftalen om afgivelse,
for nationale danske myndigheder. Ansvaret for administrative forhold mv. vedrørende det afgivne personel vil forblive et nationalt anliggende, ligesom
der ikke med kommandodelegationen overdrages jurisdiktionskompetence over personellet til chefen for
den pågældende internationale styrke eller mission.
I de tilfælde, hvor Danmarks sikkerhed er truet, vil
de afgivne styrker umiddelbart kunne hjemkaldes. I
andre situationer vil styrkerne først kunne hjemkaldes efter udløbet af et efter omstændighederne rimeligt varsel, medmindre helt afgørende forudsætninger for afgivelsen måtte briste.
Særligt vedrørende stk. 2 bemærkes, at ved afgivelse af styrker til NATO i forbindelse med N ATOs
eventuelle rolle som entrepenør for FN eller CSCE
finder det oven for under stk. I anførte tilsvarende
anvendelse. Også hvor NATO ikke fungerer som entrepenør for FN eller CSCE, herunder ved egentlige
forsvarsmæssige foranstaltninger, kan delegation af
forsvarschefens kommando i overensstemmelse med
hidtidig praksis alene ske, for så vidt angår de dele af
kommandoen, der vedrører styrkernes operative anvendelse og visse logistiske forhold, idet der via de
fast etablerede godkendelses-, kommando- og konsultationsprocedurer inden for NATO udøves effektiv national kontrol med de afgivne styrkers anvendelse mv. Ansvaret for administrative forhold mv.
vedrørende det afgivne personel vil forblive et nationalt dansk anliggende, ligesom der ikke med kommandodelegationen overdrages jurisdiktionskompe-
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tence over personellet til NATO-myndigheder. Jurisdiktionsspørgsmål afgøres efter »Overenskomst
mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat
vedrørende status for deres styrker«.
Ad stk. 3. Bestemmelsen svarer til gældende lovs
§ 2, stk. 4.
Til§ 6

(lov nr. 1054 af 23. december 1992), hvori det bestemmes, at » I mangel af mindelig overenskomst afgør taksationsmyndighederne efter lov om offentlige
veje spørgsmålet om erstatning for ekspropriation.
Ved ekspropriation af andet end fast ejendom anvendes loven tilsvarende. En taksationskommissions
afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, før
muligheden for prøvelse ved overtaksationskommissionen er udtømt.«

Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 5.
Til§ 8
Til§ 7

Ad stk. I. Bestemmelsen svarer til gældende lovs
§ 6. stk. I.
Ad stk. 2. Bestemmelsen svarer til gældende lovs
§ 6, stk. 2. De nævnte regler om erstatningsfastsættelse er indeholdt i § 38, stk. 5 og 6, i beredskabsloven

Bestemmelserne svarer til gældende lovs§ 7, bortset fra stk. 4, der er ny. Det kollektive bødeansvar
efter stk. 4 omfatter ikke overtrædelse af stk. I, idet
der i disse tilfælde altid alene vil være spørgsmål om
et personligt strafansvar for deltagere i den ulovlige
sammenslutning.

Bilag til forsvarsministerens
skrivelse af 2 2 OKT. 1993

(L 5 - bilag 2)

spørgsmål nr. 1:
"Hvilke civile opgaver forventes forsvaret at løse i de kommende
år?"

~:
Forsvaret løser i dag en række civile opgaver, som det forventes
fortsat skal løses af forsvaret. Der er blandt andet tale om
opgaver vedrørende kontrol med dele af skibsfarten, søredningstjeneste, ammunitionsrydning, miljø, støtte til civile myndigheder, lufttransport, katastrofeberedskab samt isbrydertjeneste.
Det forudses, at opgaver inden for natur- og miljøkatastrofeområdet kan blive udbygget.

Spørgsmål nr. 2:
"Hvorfor er de civile opgaver ikke medtaget i lovforslagets formålbestemmelse og kun i bemærkningerne til lovforslaget?"

~:
For at fremhæve dansk forsvars formål og overordnede opgaver
samt for at øge overskueligheden er det fundet hensigtsmæssigt
at behandle forsvarets civile opgaver i bemærkningerne til lovforslaget sammen med en mere detaljeret beskrivelse af de militære opgaver.

Spørgsmål nr. 3:
"Forventer ministeren, at de civile opgaver i fremtiden vil udgøre en større eller mindre andel af forsvarets samlede opgaver?"

svar:
Det kan overvejes at udbygge forsvarets løsning af civile opgaver, hvis hensynet til de primære militære opgaver og andre opgaver muliggør dette, og hvis det måtte vise sig, at forsvaret

kan løse sådanne opgaver mere effektivt, hurtigere eller mere
økonomisk, end hvis de blev løst i andet regi.
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Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 1993

Betænkning
over

Forslag til lov om forsvarets formål, opgaver og organisation

m.v.
Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle
møder og har herunder stillet spørgsmål til forsvarsministeren, som denne har besvaret skriftligt.
Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Claus Larsen-Jensen, København S.

Ove Fich (SJ nfmd.

Helen Jørgensen (SJ

Qvist Jørgensen (SJ

Helen Beim (SJ

Inger Stilling Pedersen (KRF)
Kirsten Kimø (V)

Herefter indstiller et flertal (udvalget med
undtagelse af Socialistisk Folkepartis medlem)
lovforslaget til vedtagelse uændret.
Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til
lovforslaget ved 2. behandling.

Ritt Bje"egaard (SJ
Mario See (CD)

Helge Adam Møller (KF)

Enggaard (V) fmd.

Pia Larsen (V)

Anna-Marie Hansen (SJ
Jørgen Estrup (RV)

Rønholt (KF)

Annette Just (FP)

Fischer (KF)
Pelle Voigt (SF)

-L93
Schultz Grafisk A/S 020/02858

26-11

udvbct58058
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Tillægsbetænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 25. november 1993

Tillægsbetænkning
over

Forslag til lov om forsvarets formål, opgaver og organisation

m.v.
Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.
Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.
Herefter indstiller et flertal (udvalget med
undtagelse af Socialistisk folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer) lovforslaget til
vedtagelse uændret.
Et mindretal (Socialistisk folkepartis medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse og stemmer imod det stillede ændringsforslag.
Et andet mindretal (Fremskridtspartiets
medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til
vedtagelse med det stillede ændringsforslag.
Ændringsforslag
Af et mindretal (FP):
Til§ I
1) I stk. 3 udgår ordet: »fredsskabende,«.

Bemærkninger
Til nr. I
Det danske forsvar skal kunne leve op til sit
ry som et forsvar og ikke overgå til at være et

godtbefindende. Derfor ønsker Fremskridtspartiet, at ordet fredsskabende udgår af lovforslaget.
Så snart der er tale om operationer uden for
det egentlige NATO-område, er der ikke længere tale om reelt forsvar af eget område, men
hjælp til fremmede områder, og derfor må og
bør det være nok for den danske deltagelse i en
international styrke at bidrage til løsning af
konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og lignende opgaver.
Fremskridtspartiet er tilhænger af en sådan
dansk deltagelse i den internationale styrke til
brug for CSCE's og FN's bestræbelser for at
sikre freden i særdeleshed i Europa. For netop
ved at have en velforberedt samarbejdende
styrke stående kan der sættes hurtigt ind, når
det er nødvendigt, og derved kan det forhindres, at det kommer til egentligt krigsudbrud/
borgerkrig.
Det er for Fremskridtspartiet også vigtigt, at
der er tale om et frit valg for de danske soldater, hvorfor Fremskridtspartiet også ved behandling af L 6, Forslag til lov om ændring af
lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og
lov om værnepligtsorlov m.v., har stillet forslag om, at alle værnepligtige skal spørges efter
6 måneders tjeneste, således at de unge ved,
hvad der er tale om, og alle får lige mulighed
for at stille deres viden til rådighed for den internationale brigade. Det må derefter være op
til forsvaret at afgøre, hvem man ønsker at gøre
brug af.

egentligt militær, der kan indsættes efter for-L93
Schultz Grafisk AIS 020/ 02870

29-11

udvbet58092
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Ove Fich (S) nfmd.

Helen Jørgensen (S)

Qvist Jørgensen (S)

Helen Beim (S)

Inger Stilling Pedersen (KRF)
Kirsten Kimø (V)

Ritt Bje"egaard (SJ
Mario See (CD)

Helge Adam Møller (KF)

Enggaard (V) fmd.

Pia Larsen (V)

Anna-Marie Hansen (S)
Jørgen EstMJp (RV)

Rønholt (KF)

Annette Just (FP)

Fischer (KF)
Pelle Voigt (SF)
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Nr. 910

8. december 1994

Lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om
hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om
værnepligtsorlov m.v.
(Udsendelse af personel til FN-tjeneste m.v.• herunder orlov for lønmodtagere og
uddannelsessøgende m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§

1

I lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986, foretages
følgende ændringer:
1. I § 1 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Bestemmelserne i§ 11, stk. 2, gælder
dog for alt personel ansat inden for Forsvarsministeriets område.«
2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter aflønningen af personel, der aftjener værnepligt.
Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for udbetaling m.v .• herunder ydelse af forskud ved indkaldelse og indeholdelse i lønnen
til dækning af gæld til forsvaret.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 9 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Personel, der forretter tjeneste under
de forhold, der er nævnt i stk.l, ydes løn m.v.
efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«
4. § 11 affattes således:
»§ 11. Personellet har efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse pligt til at forrette
tjeneste uden for landets grænser, herunder
tjeneste i forbindelse med opgaver, der udføres
Forsvarsmin. 2.kt. j.nr. 93-400-1

efter anmodning fra internationale organisationer m.v.
Stk. 2. Personel, der forretter tjeneste i udlandet, vil kunne oppebære udetillæg m.v. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«
5. Efter § li indsættes:
»§ 11 •· Forsvarsministeren fastsætter regler
for ydelse af erstatning, herunder for tab af forsørger, samt godtgørelse for varigt men til personel, som udsendes til udlandet med henblik
på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre
lignende opgaver, og som omkommer eller påføres varigt men under eller som følge af tjenesten.
Stk. 2. Erstatning for tab af forsørger udbetales til den efterladtes ægtefælle, samlever eller børn under 21 år. Såfremt der ikke efterlades nogen berettiget til erstatning for tab af
forsørger, udbetales en erstatning til boet. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af
ydelser efter stk. I, at hændelsen ikke kan tilregnes den skadelidte som forsætlig skadevoldelse på sig selv.
Stk. 4. Reglerne i stk.1-3 finder tilsvarende
anvendelse på personel, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer amDLOV
l/ fon58100
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munition, sprængstoffer og lign., for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke
er ansvarligt.
Stk. 5. Størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt men fastsættes på de årlige bevillingslove.«

3) Feriegodtgørelse af de ovenfor i nr. I og 2
nævnte indtægter.«
Stk. 6 bliver herefter stk. 7.
2. I § 8 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres
»stk.l-5« til: »stk. l-6«.

§2

I lov nr. 231 af 26. maj 1982 om hjemmeværnet foretages følgende ændringer:
1. I § 12 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Personel, der forretter tjeneste under
krig eller andre ekstraordinære forhold, ydes
løn m.v. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«
2. Efter § 16 indsættes i kapitel 4:
»§ 16 •· Forsvarsministeren fastsætter regler
for udbetaling af ydelser m.v. til frivilligt personel.«
3. Efter § 21 indsættes i kapitel 5:
»§ 21 a. Der kan ydes erstatning til hjemmeværnspersonel i medfør af bestemmelserne i
§ 11 a i lov om forsvarets personel efter regler,
der fastsættes af forsvarsministeren.«
§3

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af I0. juli 1992, som ændret ved § 5 i lov nr. 449 af 30. juni 1993 og lov
nr. 513 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer :
1. I § 8 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke :

»Stk. 6. Fribeløbet efter stk. 1-3 kan efter
ansøgning forhøjes for uddannelsessøgende,
der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Fribeløbet forhøjes
efter dokumentation fra den uddannelsessøgende med følgende særlige indtægter, hvis de
indgår i den personlige indkomst og kapitalindkomsten, jf. § 8, stk. 2:
I) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet.
2) Eventuel særlig godtgørelse og bonus, der
udbetales eller frigøres samlet ved kontraktperiodens udløb.

§4

I lov nr. 148 af 17. april 1985 om værnepligtsorlov foretages følgende ændringer:
1. Lovens titel affattes således :
»Lov om væmepligtsorlov og om orlov til FNtjeneste m.v.«
2. Før § I indsættes:
»Kapitel 1
Lovens formål og område«.

3. § 1 affattes således :
»§ 1. Loven omfatter følgende grupper:
a) Værnepligtige lønmodtagere, som har modtaget meddelelse om tidspunktet for indkaldelse, og som ved indkaldelsen i mindst 9
måneder vil have været uafbrudt ansat i
samme virksomhed gennemsnitlig mindst
15 timer ugentlig. Hvis et ansættelsesforhold følger i umiddelbar forlængelse af lære-, elev- eller praktiktid, medregnes denne
i de 9 måneder.
b) Lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret i uafbrudt fortsættelse af værnepligtstjenesten stiller sig til rådighed for
FN-tjeneste m.v. Det er en betingelse, at
den pågældende lønmodtager inden det
forventede hjemsendelsestidspunkt har underrettet arbejdsgiveren om, at der er tegnet
kontrakt med forsvaret.
c) Lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste
m.v. Det er en betingelse, at lønmodtageren
ved kontraktindgåelsen i mindst 9 måneder
vil have været uafbrudt ansat i samme virksomhed gennemsnitlig mindst 15 timer
ugentlig, og at arbejdsgiveren underrettes
inden 14 dage efter kontraktindgåelsen.«
4. Efter § 1 indsættes:
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»Kapitel 2

Værnepligtige lønmodtagere«.
S. Efter § 11 indsættes:
»Kapitel 3

Lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret
stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v.
§ 11 a. Lønmodtagere, der er omfattet af§ I,
litra b og c, skal senest 2 uger efter, at de indkaldes i medfør af kontrakten, underrette arbejdsgiveren herom. Såfremt indkaldelse sker
med mindre end 4 ugers varsel, skal arbejdsgiver underrettes uden ugrundet ophold.
Stk. 2. Afgiver lønmodtageren ikke underretning efter stk. l, finder § 4, stk. 2, tilsvarende
anvendelse.
Stk. 3. For lønmodtagere, der ikke er omfattet af lovens § l, litra b og c, betragtes fravær i
medfør af kontrakten med forsvaret som lovligt forfald.
§ 11 b. Bestemmelserne i §§ 2, 3, 5, stk.1-3, 6,
7, 8, 9, 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse
for lønmodtagere omfattet af § l, litra b og c.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
m.v.«
§

s

Stk. 1. Ved uddannelser og undervisning,
som er oprettet ved eller i henhold til lov inden
for Undervisningsministeriets område, har uddannelsessøgende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste
m.v., ret til fravær i forbindelse med indkaldelse efter kontrakten. Tilsvarende gælder for
praktikuddannelse, jf. dog stk. 5.
Stk. 2. Er det samlede fravær i forbindelse
med indkaldelse efter kontrakten under I måned af et undervisningsår, har den uddanne!-

sessøgende krav på dispensation fra eventuelle
mødepligtsbestemmelser. Er fraværet af længere varighed, har den uddannelsessøgende
krav på orlov fra uddannelsen eller undervisningen. Er den uddannelsessøgende optaget
på en uddannelse eller til en undervisning, der
endnu ikke er påbegyndt, kan uddannelsesinstitutionen i stedet for orlov give garanti for
optagelse på et senere tidspunkt.
Stk. 3. Ved udløbet af orlovsperioden har
den uddannelsessøgende ret til at vende tilbage til uddannelsen eller undervisningen, hvis
den fortsat udbydes af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen afgør, hvor i
uddannelsesforløbet den uddannelsessøgende
skal begynde igen.
Stk. 4. Hvor udsendelsen skønnes at være af
mere end tre måneders varighed, kan den uddannelsessøgende i stedet for orlov vælge at
framelde sig uddannelsen eller undervisningen. Den uddannelsessøgende har i så fald ret
til at få tilbagebetalt den del af en eventuel deltagerbetaling eller andre former for gebyr m.v.,
som den uddannelsessøgende ikke har modtaget uddannelse, undervisning, kost, logi eller
andre ydelser for, og som overstiger 1.000 kr.
For at få et krav på tilbagebetaling skal den
uddannelsessøgende have oplyst uddannelsesinstitutionen om denne ret til framelding i forbindelse med ansøgningen om optagelse.
Stk. 5. For elever i erhvervsuddannelser eller
landbrugsuddannelser med en uddannelsesaftale finder reglerne i lov om værnepligtsorlov
og om orlov til FN-tjeneste m.v. anvendelse.
Stk. 4 finder dog tilsvarende anvendelse med
hensyn til ret til tilbagebetaling.
Stk. 6. Forsvarsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at orlovsordningen også skal gælde andre
offentligt anerkendte uddannelser.
§ 6

Loven træder i kraft den I. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. december 1993
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Hans Hækkerup
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Forsvarsministeriets /ovbekendtgøre/se nr. 104 af 7. februar 1994

Bekendtgørelse af
Lov om forsvarets personel
Herved bekendtgøres lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986, med de ændringer, der følger af lov
nr. 910 af 8. december 1993.
Kapitel I
Lovens område
§ 1. Loven omfatter personel, der er ansat eller indkaldt til tjeneste i det militære forsvar
bortset fra hjemmeværnet, samt militært personel, der er afskediget eller hjemsendt.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 11, stk. 2, gælder
dog for alt personel ansat inden for Forsvarsministeriets område.

Kapitel 2
Inddeling
§ l. Militært personel omfatter:
1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i
en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse,
2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse.
Stk. 2. Befalingsmænd omfatter personel af
officersgruppen og sergentgruppen af linien og
reserven. Menige omfatter personel af konstabelgruppen af linien og reserven samt konstabelelever og værnepligtige menige.

§ 3. Civilt

personel kan midlertidigt tillægges
militær grad og kommandomæssige beføjelser.

Kapitel 3
Tilgang og afgang mv.
§ 4. Forsvarsministeren fastsætter antallet af
værnepligtige, der årligt indkaldes til forsvaret,
og fastsætter tjenestetidens længde. Denne kan
ikke overstige i alt 27 måneder.
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler
om uddannelse af værnepligtige under tjenesten og om tjenestens tilrettelæggelse.
Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter aflønningen af personel, der aftjener værnepligt.
Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for udbetaling mv., herunder ydelse af forskud ved indkaldelse og indeholdelse i lønnen
til dækning af gæld til forsvaret.
Stk. 4. Værnepligtige skal give vedkommende militære myndigheder de oplysninger om
deres uddannelsesforhold, der har betydning
for værnepligtstjenesten, og kan under tjenesten anvendes i overensstemmelse med deres
uddannelse.

§ S. Militære tjenestemænd kan, såfremt
tjenstlige grunde gør det ønskeligt, efter ansøgning afskediges med egenpension i henhold til
lov om tjenestemandspension, når de samtidig
ansættes i reserven.
§ 6. Bestemmelsen i § 27 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken kan
fraviges, når forholdene taler for det.

§ 7. Pligten til at forrette tjeneste i forsvaret
ophører for ikke-tjenstgørende befalingsmænd
og menige ved udgangen af det år, hvori de på-

Forsvarsmin., 2. kt. 93-400-1
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gældende fylder henholdsvis 60 og 50 år,jf. dog
§ 9, stk. 3.
§ 8. Personel af reserven samt personel, der
er meddelt tjenestefrihed, eller hvis kontrakt er
midlertidigt ophævet, har pligt til at forrette tjeneste, når det skønnes nødvendigt af hensyn til
landets sikkerhed.
§ 9. Forsvarsministeren kan under krig eller
andre ekstraordinære forhold foretage de nødvendige indkaldelser af personel.
Stk. 2. Under de forhold, der er nævnt i stk. I,
kan ansatte i forsvaret ikke forlange ansættelsesforholdet bragt til ophør.
Stk. 3. Befalingsmænd, der er afskediget med
pension, har under de forhold, der er nævnt i
stk. I, pligt til at forrette tjeneste i forsvaret indtil det fyldte 65. år.
Stk. 4. Personel, der forretter tjeneste under
de forhold, der er nævnt i stk. I, ydes løn mv.
efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.

Kapitel 4
Forskellige bestemmelser
§ 10. Værnepligtige kan overføres til tjeneste
i hjemmeværnet.
§ 11. Personellet har efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse pligt til at forrette
tjeneste uden for landets grænser, herunder tjeneste i forbindelse med opgaver, der udføres efter anmodning fra internationale organisationer mv.
Stk. 2. Personel, der forretter tjeneste i udlandet, vil kunne oppebære udetillæg mv. efter
regler, der fastsættes af forsvarsministeren.

ger, udbetales en erstatning til boet. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af
ydelser efter stk. I, at hændelsen ikke kan tilregnes den skadelidte som forsætlig skadevoldelse på sig selv.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende
anvendelse på personel, som i tjenesten rydder,
bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, sprængstoffer og lign., for hvis fremstilling
og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt.
Stk. 5. Størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt men fastsættes på de årlige bevillingslove.
§ 12. Forsvarsministeren fastsætter nærmere
bestemmelser om varigheden af den tjeneste,
ansatte i forsvaret forpligter sig til at udføre efter endt uddannelse eller efter afgang fra uddannelsen af årsager, som skyldes eget forhold.

§ 13. Tjenstgørende personel, der skal afskediges inden det fyldte 60. år, har under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold
fortrinsvis adgang til ansættelse ved myndigheder og institutioner mv. under Forsvarsministeriet i stillinger, der ikke efter normal praksis besættes som avancementsstillinger, og hvortil de
pågældende efter deres uddannelse og tjeneste
må anses for egnede.
§ 14. For militære tjenestemænd finder bestemmelserne i lov om tjenestemænd i staten,
folkeskolen og folkekirken § 20, stk. 2 og 3,
samt§§ 21-24 ikke anvendelse, når sagen hører
til de sager, der efter militær retsplejelov skal
behandles som militære straffesager.

Kapitel 5
§ 11 a. Forsvarsministeren fastsætter regler

for ydelse af erstatning, herunder for tab af forsørger, samt godtgørelse for varigt men til personel, som udsendes til udlandet med henblik
på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre
lignende opgaver, og som omkommer eller påføres varigt men under eller som følge af tjenesten.
Stk. 2. Erstatning for tab af forsørger udbetales til den efterladte ægtefælle, samlever eller
børn under 21 år. Såfremt der ikke efterlades
nogen berettiget til erstatning for tab af forsør-

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ IS. Loven træder i kraft den I. januar 1983.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 335 af 18. juni 1969 om forsvarets personel.
§ 16. Bestemmelsen i lov nr. 335 af 18. juni
1969 om forsvarets personel § 15, stk. l, opretholdes for allerede ansatte officerer.
Stk. 2. Bestemmelsen i lov nr. 174 af 16. maj
1962 om forsvarets personel § 24, stk. l, opretholdes.
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Lov nr. 307 af 4. juni 1986, der vedrører personellovens § 4 og § 12, fastsætter i § 2, at loven
træder i kraft den l. juli 1986.

Lov nr. 910 af 8. december 1993, der vedrører
personellovens§§ l, 4, 9, 11 og 11 a, fastsætter i
§ 6, at loven træder i kraft den l. januar 1994.

Forsvarsministeriet, den 7.februar 1994

HANS HÆKKERUP

/ Else K. Sørensen
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Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. I 64 af 8. marts I 994

Bekendtgørelse af
lov om hjemmeværnet
Herved bekendtgøres lov nr. 231 af 26. maj 1982, Lov om hjemmeværnet, med de ændringer, der følger af
lov nr. 910 af den 8. december 1993.

Kapitel I
Formål
§ 1. Hjemmeværnet deltager som en del af
det militære forsvar i løsningen af de opgaver,
der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet.
Stk. 2. Hjemmeværnets virksomhed tilrettelægges således, at personellets opgaver i videst
muligt omfang udføres i eller i umiddelbar nærhed af den enkeltes hjemegn.

Kapitel 2
Organisation
§ 2. Hjemmeværnet består af hjemmeværnskommandoen, hærhjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet samt
organer til støtte herfor.
Stk. 2. Hjemmeværnsledelsen består af chefen for hjemmeværnet og den kommitterede for
hjemmeværnet. Hjemmeværnsledelsen er over
for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.
Stk. 3. Hjemmeværnsstaben bistår hjemmeværnsledelsen ved løsningen af de opgaver, der
påhviler denne.

Stk. 4. Hjemmeværnsledelsen og hjemmeværnsstaben indgår i hjemmeværnskommandoen.
§ 3. Hjemmeværnet hører administrativt under forsvarsministeren.
Stk. 2. Når enheder af hjemmeværnet deltager i værnenes øvelser, er de deltagende hjemmeværnsenheder operativt underlagt vedkommende værnsenhed.
Stk. 3. Når hjemmeværnet eller dele heraf
under krig eller truende udsigt til krig beordres
til at deltage i løsningen af forsvarsmæssige opgaver, overtager forsvarschefen kommandoen
over de deltagende hjemmeværnsenheder.
§ 4. Chefen for hjemmeværnet fastsætter bestemmelser for uddannelsen i hjemmeværnet
og er forsvarschefens rådgiver i militære anliggender, der vedrører hjemmeværnet.
Stk. 2. Den kommitterede for hjemmeværnet
er leder af arbejdet for tilgang til hjemmeværnet og det folkelige arbejde indenfor dette. Den
komitterede virker for et godt forhold mellem
hjemmeværnet og befolkningen og fastsætter
bestemmelser for hjemmeværnets oplysningsOLOV
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virksomhed. Den kommitterede har et antal
hjemmeværnskonsulenter til sin rådighed.
§ S. Sammensætningen og organisationen af
hjemmeværnet fastsættes i øvrigt af forsvarsministeren.

Kapitel 3

Personel
§ 6. Hjemmeværnets personel omfatter:
I) Det militære personel:
a) militært personel ansat til fuld tjeneste i
hjemmeværnet,
b) frivilligt personel og
c) værnepligtigt personel.
2) Det civile personel i hjemmeværnet.
§ 7. Militært personel omfatter befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens
nænnere bestemmelse.
Stk. 2. Befalingsmænd omfatter personel af
officersgruppen og sergentgruppen.
§ 8. Civilt personel kan midlertidigt tillægges
militær grad og kommandomæssige beføjelser.

§ 9. Som frivillige i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder fra begyndelsen af det år,
hvori de fylder 18 år, som
I) har dansk indfødsret, jf. dog stk. 2,
2) er egnede til tjeneste i hjemmeværnet,
3) er bosiddende her i landet,
4) har arbejdsplads eller fast bopæl inden for
den hjemmeværnsenheds område, i hvilken
de søger optagelse, og som
5) er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter.
Stk. 2. Forsvarsministeren kan tillade, at en
person, der ikke har dansk indfødsret optages i
hjemmeværnet, når særlige omstændigheder
taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.
Stk. 3. Forsvarsministeren kan bestemme at
personer, der er ansat ved bestemte myndigheder og virksomheder, eller som har mødepligt
ved forsvarets øvrige myndigheder eller civilforsvaret, ikke eller kun under bestemte betingelser kan optages som frivillige i hjemmeværnet.
§ 10. Landet opdeles i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg. Ud-

valget træffer afgørelse om optagelse som frivillig i hjemmeværnet. Udvalgets afgørelser kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Distriktsudvalget består af en formand og 4 andre medlemmer, der udpeges for 4
år ad gangen. Fonnanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra Kommunernes
Landsforening, for distrikter, der er beliggende
i Københavns og Frederiksberg kommuner,
dog efter indstilling fra henholdsvis Københavns Magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse. For et distriktsområde, der omfatter
dele af Københavns kommune, og andre kommuner, bestemmer forsvarsministeren, hvorledes de 4 medlemmer indstilles.
Stk. 3. Et distriktsområde kan inddeles i underområder. Distriktsudvalgene kan for hvert
underområde udpege indtil 3 personer til at bistå sig med arbejdet.
Stk. 4. Forsvarsministeren fastsætter de nærmere bestemmelser for distriktsudvalgenes
nedsættelse og sagsbehandling.
Stk. 5. Udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og attestudstedelse, der er foretaget efter anmodning fra et distriktsudvalg, kan godtgøres efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.
§ 11. Under krig eller andre ekstraordinære
forhold kan værnepligtige indkaldes til værnepligtstjeneste i hjemmeværnet, hvis de enten er
overført til hjemmeværnet efter at have gjort
værnepligtstjeneste ved en af forsvarets øvrige
myndigheder eller er fordelt til hjemmeværnet.
Stk. 2. Pligten til at forrette tjeneste som
nævnt i stk. I ophører ved udgangen af det år,
hvori den enkelte fylder 50 år.

§ 12. Under krig eller andre ekstraordinære
forhold kan personellet ikke forlange ansættelsesforholdet eller kontraktforholdet bragt til
ophør.
Stk. 2. Personel, der forretter tjeneste under
krig eller andre ekstraordinære forhold, ydes
løn mv. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.
§ 13. Bestemmelsen i § 27 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken kan
fraviges for tjenestemænd i hjemmeværnet, når
forholdene taler for det.

26

Kapitel 4
Uddannelse
§ 14. Militært personel, der ikke har gennemgået den første samlede tjeneste som værnepligtig efter loven om forsvarets personel eller
tilsvarende uddannelse, skal gennemgå uddannelse i hjemmeværnet i I 00 timer det første år
og i 50 timer om året i andet og tredje år.
Stk. 2. Militært personel, der har gennemgået
den første samlede tjeneste som værnepligtig i
forsvaret eller tilsvarende uddannelse eller den
i stk. I nævnte uddannelse, skal gennemgå uddannelse i hjemmeværnet i indtil 24 timer om
året.
§ 15. Det personel, der er nævnt i§ 9, kan op-

nå adgang til supplerende frivillig uddannelse,
herunder specialuddannelse til løsning af særlige opgaver.
§ 16. Forsvarsministeren fastsætter nærmere
bestemmelse om varigheden af den tjeneste,
ansatte i hjemmeværnet forpligter sig til at udføre efter endt uddannelse.
§ 16 a. Forsvarsministeren fastsætter regler
for udbetaling af ydelser mv. til frivilligt personel.

Kapitel 5
Personel/els pligter, rets- og straffeforhold
§ 17. En person optages som frivillig i hjemmeværnet ved at underskrive en kontrakt, hvorefter den pågældende skal
I) gennemgå uddannelse,jf. § 14,
2) forrette tjeneste under krig eller andre ekstraordinære forhold,
3) give møde i fredstid ved katastrofealarm,
4) overholde reglerne for den militære sikkerhed også efter udtræden af hjemmeværnet,
5) opbevare og vedligeholde personlig udrustning, herunder våben, mundering og ammunition, i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat herfor,
6) yde erstatning for tab af den udleverede udrustning eller for skader på denne efter de
almindelige erstatningsregler og
7) overholde de tjenstlige bestemmelser, der i
øvrigt er fastsat for hjemmeværnspersonel.
Stk. 2. Uden for de tilfælde, der er nævnt i §
12, kan kontrakten af personellet opsiges med 3
måneders varsel, for befalingsmænds vedkom-

mende dog senest med fratræden ved udgangen af den måned, hvori den enkelte fylder 60
år, medmindre andet aftales.
Stk. 3. Kontrakten kan af hjemmeværnet ophæves uden varsel, hvis den frivillige ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat for
optagelse i hjemmeværnet, eller tilsidesætter de
pligter, der påhviler den pågældende i forbindelse med tjenesten.
§ 18. Det personel, der er nævnt i §§ 9 og 11,
er kun under krig eller andre ekstraordinære
forhold omfattet af reglerne i militær straffelov
og militær retsplejelov.
§ 19. Tjenstlige forseelser, der begås af det
personel, der er nævnt i §§ 9 og 11, kan afgøres
med anvendelse af disciplinære midler.
Stk. 2. Som disciplinære midler kan anvendes mundtlige og skriftlige tilrettevisninger
samt bortvisning fra uddannelsen på skoler og
kurser.
Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af disciplinære midler
og om, hvem der skal have myndighed til at anvende disse.
§ 20. Afgørelser efter § 19 kan ikke indbringes for retten, men skal på begæring af den, der
er blevet pålagt et disciplinært middel, indbringes for rettergangschefen.
Stk. 2. Indbringelse af en afgørelse for rettergangschefen har ikke opsættende virkning.

§ 21. For Militære tjenestemænd finder bestemmelserne i lov om tjenestemænd i staten,
folkeskolen og folkekirken § 20, stk. 2 og 3,
samt§§ 21-24 ikke anvendelse, når sagen hører
til de sager, der efter militær retsplejelov skal
behandles som militære straffesager.
§ 21 a. Der kan ydes erstatning til hjemmeværnspersonel i medfør af bestemmelserne i §
11 a. i lov om forsvarets personel efter regler,
der fastsættes af forsvarsministeren.

Kapitel 6
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 22. Loven træder i kraft den I. juli 1982.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 168 af 31.
maj 1961 om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 20. august 1973.
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§ 23. Bestemmelsen i lov nr. 168 af 31. maj
1961 om hjemmeværnet § 19, I. pkt., opretholdes.

Lov nr. 910 af den 8. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§6

Loven træder i kraft den I. januar I 994.
Forsvarsministeriet, den 8. marts 1994

HANS HÆKKERUP

/ J. Hansen-Nord
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UDDRAG

Bekendtgørelse af
lov om statens uddannelsesstøtte
Herved bekendtgøres lov om statens- uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 27. september
1993 med de ændringer, der følger af§ 3 i lov nr. 910 af 8. december 1993 og_lov n~. 189 af 21. marts 1?94.
Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra den I. januar 1996, idet visse bestemmelser 1 lov nr. 189
af 21. marts 1994 først træder i kraft den I. januar 1995 og den I. januar 1996. 1)

Afsnit I
Støtte til uddannelse indtil opnået
kandidatniveau

Stk. 2. Det i stk. I nævnte fribeløb forhøjes
med:
I) 7.000 kr. for hver må?ed i støtte~ret, hvori
der er fravalgt stipendmm og studielån.
2) 7.000 kr. for hver måned i støtteåret, hvori
den uddannelsessøgende har været indskreKapitel 3
vet ved en støtteberettigende uddannelse,
Trangsbestemmelser m.v.
men har haft orlov fra uddannelsen eller ikke har opfyldt støttebetingelsen i § 7, stk. I,
§ 8. Den uddannelsessøgendes egenindnr.4.
komst opgøres for hele støtteåret uanset støtte3) 7.000 kr. for hver måned i støtteåret, hvori
periodens længde.
.. .
den uddannelsessøgende har været i ikkeStk. 2. Egenindkomsten er enhver pos1t1v
støtteberettigende praktik.
indkomst, der henføres til eller indgår i den
4) 15.000 kr. for hver måned i støtteåret, hvori
personlige indkomst, kapitalindkomsten og akden uddannelsessøgende:
tieindkomst, der beskattes af personskatteloa) ikke gennemgår en efter afsnit I i ~enne
vens § 8 a, stk. 2.
lov støtteberettigende uddannelse I DanStk. 3. l egenindkomsten fradrages
mark eller i udlandet,
I) stipendium efter afsnit I i denne lov,
b) ikke opfylder aldersbetingelsen efter§ 7,
2) overskud af danske ejendomme, jf. personstk. 1, nr. 2,jf. stk. 2,
skattelovens § 4, stk. I, nr. 6, og
c) gennemgår en støtteberettigende u?dan3) tilskrevne renter af beløb, der er opsparet
nelse, men ikke opfylder støttebetmgelden 31. december 1993 på en uddannelsessen i§ 7, stk. I, nr. 3,
konto efter lov om uddannelsesopsparing
d) får anden offentlig støtte, som tilsigter at
og ikke senere er hævet. Det opsparede bedække leveomkostningerne, jf. § 7, stk. I,
løb omfatter renter, der er tilskrevet senest
nr. 5, eller
den 31. december 1993.
e) i støtteberettigende perioder ikke kan få
stipendium og studielån, fordi støttetiden, jf. § 3, er forbrugt, og ikke får udbe§ 8 a. For at få maksimal uddannelsesstøtte
talt slutlån.
må den uddannelsessøgendes egenindkomst i
Stk. 3. Det efter stk. I og 2 beregnede fribeløb
støtteåret ikke overstige et samlet beløb (fribeforhøjes
med 14.100 kr. for hvert af den uddanløbet), som svarer til 3.000 kr. pr. måned,jf. dog
nelsessøgendes børn, som er under 18 år.
stk. 3 og 4 og § 9, stk. 4.
ZLOV
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Stk. 4. Det efter stk. 1-3 beregnede fribeløb
forhøjes med et beløb svarende til det stipendium, der er modtaget indtil opnået kandidatniveau efter afsnit II i denne lov.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tillæg til fribeløbet efter
stk. 1-3 for legater eller lignende, der gives med
uddannelsesformål for øje, og for udbetalinger
i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring og
lov om erstatningsansvar, hvis sådanne beløb
indgår i den personlige indkomst og kapitalindkomsten, jf. § 8, stk. 2.
Stk. 6. Fribeløbet efter stk. 1-3 kan efter ansøgning forhøjes for uddannelsessøgende, der
har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende
opgaver i udlandet. Fribeløbet forhøjes efter

dokumentation fra den uddannelsessøgende
med følgende særlige indtægter, hvis de indgår
i den personlige indkomst og kapitalindkomsten, jf. § 8, stk. 2:
I) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet.
2) Eventuel særlig godtgørelse og bonus, der
udbetales eller frigøres samlet ved kontraktperiodens udløb.
3) Feriegodtgørelse af de ovenfor i nr. I og 2
nævnte indtægter.
Stk. 7. Når den uddannelsessøgendes egenindkomst, jf. § 8, er højere end det beregnede
fribeløb, nedsættes uddannelsesstøtten. Først
nedsættes stipendium, herunder stipendium efter § 5, jf. dog § 9, stk. 4, dernæst studielån og
slutlån med det overskydende beløb. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.
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Arbejdsministeriets /ovbekendtgørelse nr. 981 af 14. december 1993

Bekendtgørelse af
Lov om væmepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste mv.
Herved bekendtgøres lov nr. 148 af 17. april 1985 om væmepligtsorlov med de ændringer, der følger af
lov nr. 910 af 8. december 1993 om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om
statens uddannelsesstøtte og lov om væmepligtsorlov mv.

Kapitel 1
Lovens /ormdl og omrdde

ugentlig, og at arbejdsgiveren underrettes
inden 14 dage efter kontralctindgåelsen.
Kapitel 2

Væmepligtige l11nmodtagere

f 1. Loven omfatter følgende grupper:
a) Værnepligtige lønmodtagere, som har modtaget meddelelse om tidspunktet for indkaldelse, og som ved indkaldelsen i mindst 9
måneder vil have været uafbrudt ansat i
samme virksomhed gennemsnitligt mindst
15 timer ugentlig. Hvis et ansættelsesforhold følger i umiddelbar forlængelse af lære-, elev- eller praktiktid, medregnes denne i
de 9 måneder,
b) lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret i uafbrudt fortsættelse af værnepligtstjenesten stiller sig til rådighed for FN-tjeneste
mv. Det er en betingelse, at den pågældende
lønmodtager inden det forventede hjemsendelsestidspunkt har underrettet arbejdsgiveren om, at der er tegnet kontrakt med forsvaret, og
c) lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste
m.v. Det er en betingelse, at lønmodtageren
ved kontraktindgåelsen i mindst 9 måneder
vil have været uafbrudt ansat i samme virksomhed gennemsnitligt mindst 15 timer

I 2. En værnepligtig lønmodtager har ret til
fravær fra arbejdet på grund af aftjening af værnepligt.

Stk. 2. En arbejdsgiver må ikke afskedige en
lønmodtager, fordi han vil udnytte retten til fravær på grund af aftjening af værnepligt eller har
været fraværende af denne grund.
Stk. 3. En arbejdsgiver må heller ikke i øvrigt
afskedige en lønmodtager på grund af aftjening
af værnepligt.

I 3. En lønmodtager optjener ikke anciennitet under aftjening af værnepligt.
§ 4. Den værnepligtige lønmodtager skal underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for indkaldelsen senest to uger efter, at han har modtaget meddelelse herom.
Stk. 2. Afgiver lønmodtageren ikke underretning efter stk. I, kan arbejdsgiveren hæve ansættelsesforholdet fra indkaldelsesdagen.
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§ 5. En værnepligtig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær efter § 2, skal under aftjeningen af værnepligten underrette arbejdsgiveren om, hvornår han påregner at genoptage arbejdet efter aftjent værnepligt. Underretningen
skal gives mellem 3 og 4 måneder før det forventede hjemsendelsestidspunkt.
Stk. 2. Lønmodtageren skal uden ugrundet
ophold underrette arbejdsgiveren om enhver
ændring i det forventede hjemsendelsestidspunkt.
Stk. 3. Underretter lønmodtageren ikke arbejdsgiveren efter stk. 1-2, anses ansættebiesforholdet for opsagt fra lønmodtagerens side til
det tidspunkt, hvor hjemsendelsen finder sted,
uanset længden af det varsel, der gælder fra
lønmodtagerens side i ansættelsesforholdet.
Stk. 4. For værnepligtige lønmodtagere, der
indkaldes, herunder genindkaldes, til værnepligtstjeneste af under 5 måneders varighed,
finder reglerne i stk. 1-3 alene anvendelse i det
omfang, underretningen kan afgives i løbet af
værnepligtstiden.
§ 6. Værnepligtige lønmodtagere, der efterkasseres eller på anden måde hjemsendes før tiden, skal uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiveren herom. Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår arbejdet skal genoptages.
Stk. 2. Lønmodtageren har dog ret til at genoptage arbejdet 4 måneder efter efterkassations- eller hjemsendelsestidspunktet. Har l4'nmodtageren afgivet varsel efter § 5, stk. I, har
han ret til at genoptage arbejdet til det tidspunkt, der er angivet i varslet.
Stk. 3. Afgiver lønmodtageren ikke underretning efter stk. 1, anses ansættelsesforholdet for
opsagt fra lønmodtagerens side til det tidspunkt, hvor efterkassationen eller hjemsendelsen finder sted.
§ 7. Lovens bestemmelser kan ikke ved aftale, vedtægter eller regulativer fraviges til ugunst
for den værnepligtige lønmodtager.
§ 8. § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, og § 6, stk. 3, finder
ikke anvendelse på værnepligtige, der er ansat
som tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemænd i staten, folkeskoleø og folkekirken.
§ 9. Afskediges en værnepligtig lønmodtager
i strid med § 2, skal arbejdsgiveren betale en
godtgørelse.

Stk. 2. Godtgørelsen, der ikke kan overstige

26 ugers løn, fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.
§ 10. Arbejdsministeren kan fastsætte særlige
regler for søfarende.
§ 11. For lønmodtagere, der er omfattet af

denne lov, finder § 6, stk. I og 3, i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer samt§ 35 i medhjælperloven ikke anvendel-

se.
Kapitel 3

Lønmodtagere der ved kontrakt med forsvaret
stiller sig til rddighedfor FN-tjeneste mv.

I 11 •· Lønmodtagere, der er omfattet af § 1,
litra bog c, skal senest 2 uger, efter at de indkaldes i medfør af kontrakten, underrette arbejdsgiveren herom. Såfremt indkaldelse sker med
mindre end 4 ugers varsel, skal arbejdsgiver underrettes uden ugrundet ophold.
Stk. 2. Afgiver lønmodtageren ikke underretning efter stk. I, finder § 4, stk. 2, tilsvarende
anvendelse.
Stk. 3. For lønmodtagere, der ikke er omfattet aflovens § 1, litra bog c, betragtes fravær i
modfør af kontrakten med forsvaret som lovligt
forfald.
f 11 b. Bestemmelserne i §§ 2, 3, 5, stk. 1-3, 6,
7, 8, 9, 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse
for lønmodtagere omfattet af § 1, litra b og c.
Kapitel 4

Ik"Nitrædelses- og overgangsbestemmelser mv.

I 12, Loven træder i kraft den 1. juli 1985 og
har virkning for værnepligtige lønmodtagere,
der den l. juli 1985 eller senere modtager meddelelse om tidspunktet for indkaldelsen.
§ 13, Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland,

Lov nr. 910 af 8. december 1993 om ændring
af lov Qffl forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov
om viernepligtsorlov mv., hvis § 4 har ændret
lovens titel, § I samt tilføjet§§ 11 a og 11 binde-
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'tolder i § 6 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§6

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Arbejdsministeriet den 14. december 1993

JYTTE ANDERSEN

/ E. Edelberg
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Fremsat den 6. oktober 1993 af forsvarsministeren (Hans Hækkerup)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om
hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om
værnepligtsorlov mv.
(Udsendelse af personel til FN-tjeneste mv., herunder orlov for lønmodtagere og
uddannelsessøgende mv.)

§ 1

l lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986, foretages følgende ændringer :
1. I § 1 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Bestemmelserne i § 11, stk. 2, gælder
dog for alt personel ansat inden for Forsvarsministeriets område.«

2. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter aflønningen af personel, der aftjener værnepligt.
Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for udbetaling mv., herunder ydelse af forskud ved indkaldelse og indeholdelse i lønnen
til dækning af gæld til forsvaret.«
Stk. 3 bliver herefter til stk. 4.
3. I § 9 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Personel, der forretter tjeneste under
de forhold, der er nævnt i stk. I, ydes løn mv.
efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«
4. § 11 affattes således:
»§ 11. Personellet har efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse pligt til at forrette
tjeneste uden for landets grænser, herunder
tjeneste i forbindelse med opgaver, der udføres
Forsvarsmin. 2.kt. j.nr. 93-400-1
Lovforslag. folketingsåret 1993-94

efter anmodning fra internationale organisationer mv.
Stk. 2. Personel, der forretter tjeneste i udlandet, vil kunne oppebære udetillæg mv. efter
regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«
S. Efter § 11 indsættes:
»§ 11 a. Forsvarsministeren fastsætter regler

for ydelse af erstatning, herunder for tab af forsørger, samt godtgørelse for varigt men til personel, som udsendes til udlandet med henblik
på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre
lignende opgaver, og som omkommer eller påføres varigt men under eller som følge af tjenesten.
Stk. 2. Erstatning for tab af forsørger udbetales til den efterladtes ægtefælle, samlever eller børn under 18 år. Såfremt der ikke efterlades nogen berettiget til erstatning for tab af
forsørger, udbetales en erstatning til boet. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af
ydelser efter stk. I, at hændelsen ikke kan tilregnes den skadelidte som forsætlig skadevoldelse på sig selv.
Stk. 4. Reglerne i stk.1-3 finder tilsvarende
anvendelse på personel, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, sprængstoffer o.lign., for hvis frem-L93
SchultzGrafisk A/ S 01 2/ 11400 04-10 l/ fors88285
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Stk.6 bliver herefter stk.7.

stilling og udlægning det danske forsvar ikke
er ansvarlig.
Stk. 5. Størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt men fastsættes på de årlige bevillingslove.«

2. I § 8 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres
»stk.1-5 « til: »stk. l -6«.

§ 2

§4

I lov nr. 231 af 26. maj 1982 om hjemmeværnet foretages følgende ændringer:

l lov nr. 148 af 17. april 1985 om væmepligtsorlov foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Personel, der forretter tjeneste under
krig eller andre ekstraordinære forhold, ydes
løn mv. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«
2. Efter § 16 indsættes i kapitel 4:
»§ 16 a. Forsvarsministeren fastsætter regler
for udbetaling af ydelser mv. til frivilligt personel.«
J. Efter § 21 indsættes i kapitel 5:
»§ 21 a. Der kan ydes erstatning til hjemmeværnspersonel i medfør af bestemmelserne i
§ l l a i lov om forsvarets personel efter regler,
der fastsættes af forsvarsministeren.«
§3

l lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af IO. juli 1992 som ændret ved § 5 i lov nr. 449 af 30. juni 1993 og lov
nr. 513 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:
1. I § 8 a indsa;,ttes efter stk.5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Fribeløbet efter stk. I - 3 kan efter
ansøgning forhøjes for uddannelsessøgende,
der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Fribeløbet forhøjes
efter dokumentation fra den uddannelsessøgende med følgende særlige indtægter, hvis de
indgår i den personlige indkomst og kapitalindkomsten, jf. § 8, stk.2:
I) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet.
2) Eventuel særlig godtgørelse og bonus, der
udbetales eller frigøres samlet ved kontraktperiodens udløb.
3) Feriegodtgørelse af de ovenfor i nr. I og 2
nævnte indtægter.«

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om værnepligtsorlov og om orlov til
FN-tjeneste mv.«
2. Før § 1 indsættes:
»Kapitel 1.
Lovens formål og område«

3. § 1 affattes således:
»§ 1. Loven omfatter følgende grupper:
a) Værnepligtige lønmodtagere, som har modtaget meddelelse om tidspunktet for indkaldelse, og som ved indkaldelsen i mindst 9
måneder vil have været uafbrudt ansat i
samme virksomhed gennemsnitligt mindst
15 timer ugentlig. Hvis et ansættelsesforhold følger i umiddelbar forlængelse af lære-, elev- eller praktiktid, medregnes denne
i de 9 måneder,
b) lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret i uafbrudt fortsættelse af værnepligtstjenesten stiller sig til rådighed for
FN-tjeneste mv. Det er en betingelse, at den
pågældende lønmodtager inden det forventede hjemsendelsestidspunkt har underrettet arbejdsgiveren om, at der er tegnet kontrakt med forsvaret, og
c) lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste
mv. Det er en betingelse, at lønmodtageren
ved kontraktindgåelsen i mindst 9 måneder
vil have været uafbrudt ansat i samme virksomhed gennemsnitligt mindst 15 timer
ugentlig, og at arbejdsgiveren underrettes
inden 14 dage efter kontraktindgåelsen.«
4. Efter § 1 indsættes:
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»Kapitel 2.

Væmep/igtige lønmodtagere«

S. Efter § 11 indsættes:
»Kapitel 3.

Lønmodtagere der ved kontrakt med forsvaret
stiller sig til rådighed for FN-tjeneste mv.
§ 11 a. Lønmodtagere, der er omfattet af§ 1,
litra b og c, skal senest 2 uger, efter at de indkaldes i medfør af kontrakten, underrette arbejdsgiveren herom. Såfremt indkaldelse sker
med mindre end 4 ugers varsel, skal arbejdsgiver underrettes uden ugrundet ophold.
Stk. 2. Afgiver lønmodtageren ikke underretning efter stk. 1, finder § 4, stk. 2, tilsvarende
anvendelse.
Stk. 3. For lønmodtagere, der ikke er omfattet af lovens § 1, litra b og c, betragtes fravær i
medfør af kontrakten med forsvaret som lovligt forfald.

§ 11 b. Bestemmelserne i§§ 2,3,5, stk.1-3, 6,
7, 8, 9, 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse
for lønmodtagere omfattet af § 1, litra b og c.

Kapitel 4.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemme/ser
mv.»
§

s

Ved uddannelser og undervisning, som er
oprettet ved eller i henhold til lov inden for
Undervisningsministeriets område, har uddannelsessøgende, der ved kontrakt med forsvaret
stiller sig til rådighed for FN-tjeneste mv., ret
til fravær i forbindelse med indkaldelse efter
kontrakten. Tilsvarende gælder for praktikuddannelse, jf. dog stk. 5.
Stk. 2. Er det samlede fravær i forbindelse
med indkaldelse efter kontrakten under 1 måned af et undervisningsår, har den uddanne)-

sessøgende krav på dispensation fra eventuelle
mødepligtsbestemmelser. Er fraværet af længere varighed, har den uddannelsessøgende
krav på orlov fra uddannelsen eller undervisningen. Er den uddannelsessøgende optaget
på en uddannelse eller til en undervisning, der
endnu ikke er påbegyndt, kan uddannelsesinstitutionen i stedet for orlov give garanti for
optagelse på et senere tidspunkt.
Stk. 3. Ved udløbet af orlovsperioden har
den uddannelsessøgende ret til at vende tilbage til uddannelsen eller undervisningen, hvis
den fortsat udbydes af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen afgør, hvor i
uddannelsesforløbet den uddannelsessøgende
skal begynde igen.
Stk. 4. Hvor fraværet skønnes at være af mere end tre måneders varighed, kan den uddannelsessøgende i stedet for orlov vælge at framelde sig uddannelsen eller undervisningen.
Den uddannelsessøgende har i så fald ret til at
få tilbagebetalt den del af en eventuel deltagerbetaling eller andre former for gebyr mv., som
den uddannelsessøgende ikke har modtaget
uddannelse, undervisning, kost, logi eller andre ydelser for, og som overstiger 1.000 kr. For
at få et krav på tilbagebetaling skal den uddannelsessøgende have oplyst uddannelsesinstitutionen om denne ret til framelding i forbindelse med ansøgningen om optagelse.
Stk. 5. For elever i erhvervsuddannelser eller
landbrugsuddannelser med en uddannelsesaftale finder reglerne i lov om værnepligtsorlov
og om orlov til FN-tjeneste mv. anvendelse.
Stk.4 finder dog tilsvarende anvendelse med
hensyn til ret til tilbagebetaling.
Stk. 6. Forsvarsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at orlovsordningen også skal gælde andre
offentligt anerkendte uddannelser.
§ 6

Loven træder i kraft den I. januar 1994.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger til lovforslaget

Lovforslaget har til formål at sikre, at dansk forsvar fortsat kan leve op til den internationale situation, der stiller krav om et øget dansk engagement i
løsningen af opgaver som fx konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver for internationale organisationer.
Forsvarets bidrag til løsning af internationale opgaver sker bl.a. gennem udsendelse af enheder og
enkeltpersoner.
Det udvidede engagement i udlandet øger behovet
for personel med rådigbedskontrakt med henblik på
eventuel udsendelse. Lovforslaget tilsigter derfor
endvidere, at personel med rådigbedskontrakt ved
Den Danske Internationale Brigade mv. i overensstemmelse med regeringens eller Folketingets beslutning om dansk deltagelse i internationale opgaver
kan frigøres fra arbejdsmarkedet, uddannelse m.m.
med kort varsel og efter endt udsendelse vende tilbage hertil. Arbejdsgivere, der i sådanne tilfælde ansætter en ledig som vikar, vil kunne opnå løntilskud i
henhold til gældende regler.

Finansministeren har tidligere henstillet, at den
materielle lovgivning ved tekstanmærkninger på
Forsvarsministeriets finanslovsafsnit minimeres. Det
foreslås derfor endvidere, at en række lovhjemler,
der er optaget som tekstanmærkninger på Forsvarsministeriets finanslovsafsnit, samtidig overføres til
lov om forsvarets personel og som konsekvens heraf
også til lov om hjemmeværnet, idet lov om forsvarets
personel ikke omfatter personel i hjemmeværnet.
Hjemmeværnspersonellets opdeling, uddannelse,
pligter mv. er fastsat i lov om hjemmeværnet. Loven
pålægger ikke hjemmeværnspersonellet samme pligt
til at forrette tjeneste i udlandet som fastsat i lov om
forsvarets personel. Overførslen omhandler tekstanmærkningerne nr. 51, 52 og 53 til finanslovens§ 12.
Forsvarsministeriet, hvorefter forsvarsministeren

dels kan yde udetillæg til udsendt personel, dels kan
fastsætte lønnen mv. til indkaldt værnepligtigt personel samt yde erstatning til personel ved FN-styrker
mfl.
Lovforslaget vurderes ikke at medføre væsentlige
økonomiske eller administrative konsekvenser.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
1il § I

Til nr. I
Ifølge gældende § I i lov om forsvarets personel
omfatter loven personel, der er ansat eller indkaldt
til tjeneste i det militære forsvar bortset fra hjemmeværnet. Det vil sige, at personel i ministeriets departement, Forsvarsministeriets Regnskabssekretariat,
Forsvarsministeriets Fæstnings- og Natursekretariat,
Farvandsvæsenet, Christiansø og Nyboder ikke er
omfattet af loven.
Det nye stk. 2 er nødvendigt som følge af, at hjemmelen til at oppebære udetillæg i tekstanmærkning
nr. 51 til finanslovens § 12. Forsvarsministeriet omfatter alt personel ansat inden for Forsvarsministeriets område.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § I, nr.
4 vedrørende personellovens § 11, stk. 2.

Til nr. 2
Forsvarsministerens bemyndigelse til at fastsætte
løn mv. til det indkaldte værnepligtige personel har
hidtil været optaget i tekstanmærkning nr. 52 til fi.
nanslovens § 12. Forsvarsministeriet. Efter forslaget
bemyndiges forsvarsministeren bl.a. til at fastsætte
regler for indeholdelse i den værnepligtiges løn til
dækning af gæld til forsvaret - herunder betaling for
mistet udrustning, manglende tilbagebetaling af udbetalt forskud og lignende. Bestemmelsen afløser således tekstanmærkning nr. 52, stk. I, for så vidt angår de indkaldte værnepligtige i forsvaret.
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Til nr. 3
Bestemmelsen afløser stk.2 i tekstanmærkning nr.
52 til finanslovens § 12. Forsvarsministeriet, dog ikke for så vidt angår hjemmeværnets personel. Bestemmelsen bemyndiger forsvarsministeren til at
fastsætte løn mv. under krig eller andre ekstraordinære forhold.
Til nr. 4
§ I I, stk. I. Efter grundlovens § 81 er enhver mand
forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.
Forsvaret af Danmark er ikke begrænset til aktiviteter på dansk område. Også deltagelse i tjeneste
uden for landets grænser kan efter omstændighederne udgøre et led i fædrelandets forsvar, jf. for eksempel Vestre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen
1976, side 395.
Inden for rammerne af grundlovens § 81 fastslår
den nugældende bestemmelse i personellovens § 11,
at personellet efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse har pligt til at forrette tjeneste uden for
landets grænser.
Personellovens § 11 indeholder efter sin nuværende ordlyd ingen begrænsning i, hvilke former for tjeneste uden for landets grænser der kan være tale om.
I forarbejderne til bestemmelsen, jf. bl.a. Folketingstidende 1968-69, tillæg A, sp. 2736 f., er opregnet visse former for tjeneste, der er omfattet af forsvarsministerens beordringskompetence. Der har på
den baggrund kunnet rejses spørgsmål om, hvorvidt
forsvarsministeren også i andre tilfælde end de i forarbejderne anførte kan beordre personel til at gøre
tjeneste uden for landets grænser i medfør af personellovens § 11, herunder i forbindelse med militære
opgaver, der ikke har tilknytning til FN's fredsbevarende styrker eller til forsvaret af Danmark ved en
NATO-aktion.
For at tydeliggøre rækkevidden af forsvarsministerens beordringskompetence foreslår regeringen,
at bestemmelsen i personellovens § 11 præciseres,
således at det udtrykkeligt fremgår, at bestemmelsen
ikke er begrænset til bestemte former for tjeneste i
udlandet.
Beordringskompetencen er en nødvendig forudsætning for forsvarets muligheder for at opfylde de
formål, der opstilles for dets virksomhed, og for at
løse de opgaver, forsvaret i overensstemmelse hermed pålægges af regeringen og Folketinget. Hertil
kommer, at der af hensyn til opgavernes forsvarlige
løsning og personellets sikkerhed bør kunne udsendes samlede, samarbejdede enheder, ligesom vigtige
nøglefunktioner bør kunne besættes ud fra et egnetbedskriterium. Endvidere foreligger der klare og

ubetingede tilkendegivelser fra det militære personels organisationer om, at udsendelse til tjeneste i
udlandet bør finde sted efter beordring.
Efter den foreslåede formulering af personellovens § 11 kan forsvarets personel således pålægges at
deltage i tjeneste uden for landets grænser ved løsning af opgaver i relation til det fælles forsvarssamarbejde i NATO, nationale opgaver i udlandet, øvelses- og uddannelsesvirksomhed, observatørtjeneste
samt konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver,
som Danmark efter anmodning fra internationale
organisationer mv., herunder FN og CSCE, har besluttet at deltage i. Bestemmelsen er imidlertid ikke
begrænset hertil. Bestemmelsen vil - inden for rammerne af grundlovens § 81 - også kunne bringes i
anvendelse ved løsningen af andre opgaver, herunder også fremtidige opgaver affødt af den internationale udvikling.
Bemyndigelsen til forsvarsministeren vil i tilfælde,
hvor magtanvendelse mod fremmed stat ud over
selvforsvar er autoriseret, forudsætte Folketingets
forudgående samtykke til den pågældende operation, jf. grundlovens § 19, stk. 2.
Tjeneste ved enheder, der opstilles, uddannes og
udsendes til opgaver uden for landets grænser, indgår som omgangstjeneste for forsvarets faste militære personel i lighed med tjeneste ved myndigheder
og enheder inden for landets grænser. Tilsvarende
gælder relevante civile personelgrupper og øvrige
enkeltpersoner, der udsendes til tjeneste i udlandet.
I forbindelse med Folketingets beslutning den
18/9 1992, B 95 1992, om at stille en dansk militær
styrke til rådighed for FN med henblik på at sikre
nødforsyningerne til Bosnien-Hercegovina lagde
flertallet vægt på, at den danske styrke blev udsendt
på frivillig basis. Flertallet lagde samtidig vægt på, at
styrken blev opstillet og sammensat således, at der
blev opnået den højeste grad af professionalisme, og
at personellets sikkerhed blev tilgodeset i videst muligt omfang.
Flertallet opfordrede samtidig regeringen til at føre forhandlinger med henblik på fastsættelse af klare
retningslinier for fremtidig deltagelse i militære styrker med internationale opgaver.
På denne baggrund vil det fremtidigt blive gjort
klart ved alle nyansættelser, at tjenesten også omfatter deltagelse i fredsskabende operationer. I overensstemmelse med principperne i Folketingets beslutning (B 95) af 18/9 1992 fastsættes en overgangsordning, hvorefter allerede ansat fast militært personel inden den l /2 1994 vil få mulighed for at tilkendegive en gang for alle, hvis de ikke ønsker at forrette tjeneste uden for landets grænser i fredsskabende
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operationer på mandat fra FN eller CSCE, dvs. i
operationer, hvor magtanvendelse ud over selvforsvar er autoriseret.
En framelding som ovenfor anført vil ikke få konsekvenser for eksisterende ansættelsesforhold, men
vil begrænse vedkommendes anvendelighed, jf. forsvarets formål og opgaver.
Relevante grupper af allerede ansat civilt personel
i forsvaret vil få mulighed for at fremkomme med en
tilsvarende tilkendegivelse.
Personel indkaldt til første samlede tjeneste som
værnepligtig vil i forbindelse med eventuel deltagelse i fredsskabende operationer på mandat fra FN eller CSCE få mulighed for at melde fra.
§ li, stk. 2 afløser tekstanmærkning nr. 51 til finanslovens § 12. Forsvarsministeriet, hvorefter forsvarets personel, der udsendes til visse former for
tjeneste i udlandet, kan oppebære en tilsvarende
godtgørelse (udetillæg) mv. som fastsat for personel i
udenrigstjenesten. De nærmere regler fastsættes ifølge tekstanmærkningen af forsvarsministeren. Udetillæg til forsvarets personel er hidtil blevet fastsat på
grundlag af de principper, der gælder for personel i
udenrigstjenesten.

Til nr. 5
Bestemmelserne afløser den materielle del af
tekstanmærkning nr. 53 til finanslovens § 12. Forsvarsministeriet vedrørende erstatningsordning for
personer, der er afgivet til styrker under de Forenede
Nationer, monitorer (observatører) for de Europæiske Fællesskaber, FN-vagter og observatører for
Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa
(CSCE) samt forsvarets særlige ammunitionsryddere.
Den særlige erstatningsordning blev etableret i
1962 for at tilvejebringe ensartede forhold for dansk,
svensk og norsk personel udsendt til tjeneste ved
FN-styrker. Erstatningernes størrelse blev dengang
fastsat til beløb tilsvarende de for norsk og svensk
personel gældende. Beløb hidrørende fra den særlige erstatningsordning skulle udbetales ud over øvrige erstatninger og pensioner, der kunne komme til
udbetaling i samme anledning.
I 1986 blev ordningen efter ønske fra personelorganisationerne udvidet til også at omfatte forsvarets
særlige ammunitionsryddere, idet der eksisterede en
sådan ordning for rigspolitichefens område for opgaver, hvor forsvarets personel deltog i ammunitionsrydning sammen med politiet.
Erstatningernes størrelse er blevet hævet enkelte
gange siden 1962, fx er forsørgertabserstatningen

hævet fra kr. 100.000 til 800.000, og der skelnes ikke
længere mellem tjenestemandsansat og andet personel i relation til erstatningernes størrelse. Den seneste regulering af erstatningsbeløbene fandt sted i
1992.
Tekstanmærkningen har været udvidet til at omfatte særlige grupper i lignende situationer, nemlig
udsendelsen af et lægehold i forbindelse med krigen
mod Irak i 1991 samt udsendelsen af sejlende enheder fra søværnet i 1990/91 og 1993 i forbindelse med
gennemførelsen af FN-sanktionerede handelsblokader og våbenembargoer.
Forslaget tilsigter således at videreføre den særlige
erstatningsordning som en ordning, der uafhængigt
af øvrige forsikrings- og pensionsordninger sikrer de
omhandlede en godtgørelse for varigt men i tilfælde
af tilskadekomst, eller i tilfælde af død en erstatning
til efterladte enten for tab af forsørger eller som en
erstatning til boet. Ordningen giver ikke mulighed
for ydelse af fx særlig godtgørelse for svie og smerte
eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv., idet
mulighederne for ydelse af bl.a. disse former for erstatning og godtgørelse skønnes at være dækket ved
lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, erstatningsansvarsloven mv.
Forslaget tilsigter endvidere at tilpasse ordningen
til fx NATO's ændrede opgaver og dermed det danske forsvars opgaver.

TIi stk. I
Ordningen foreslås at omfatte personer, som omkommer eller påføres varigt men under eller som følge af tjenestens udførelse ved udsendelse til konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet,
uanset om opgaven udføres i regi af FN eller NATO.
Ordningen forudsættes som hidtil ikke anvendt i forbindelse med øvelser i udlandet eller forsvaret af
Danmark og tilstødende nærområder.
Forsvarsministeren foreslås i overensstemmelse
hermed bemyndiget til at fastsætte regler for ydelse
af erstatning for tab af forsørger, erstatning til boet
efter en person, som ikke kan betragtes som forsørger, jf. nedenfor, og godtgørelse for varigt men.

TIi stk. 2
Der foreslås gennemført en udvidelse af forsørgelsesbegrebet fra alene at vedrøre ægtefælle og børn til
også at omfatte forsørgelse i papirløse samlivsforhold. Det foreslås samtidig, at sådanne samlivsforhold skal have været af mindst 5 års varighed, samt
at der ikke må have været legale hindringer for indgåelse af ægteskab i samme periode.
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Ved børn forstås biologiske, ikke bortadopterede
børn samt adopterede børn. Det foreslås endvidere
præciseret, at alene børn under 18 år henregnes til
kredsen af berettigede til erstatning for tab af forsør-

ningen omfatter således ikke personel, der som led i
sædvanlig omgangstjeneste beskæftiger sig med rydning af forsvarets egen ammunition mv.

ger.

TIi stk. 5
Erstatning for tab af forsørger, godtgørelse for varigt men samt erstatning, der udbetales til boet, forudsættes som hidtil fastsat ved de årlige bevillingslove. Beløbene reguleres iøvrigt årligt i overensstemmelse med principperne i lovbekendtgørelso nr. 599
af 8. september 1986 om erstatningsansvar som ændret ved lov. nr. 196 af 29. marts 1989 og lov nr. 389
af 6. juli 1989. Reguleringen svarer til en forhøjelse i
takt med den gennemsnitlige forbedring i levestandard.
Tekstanmærkning nr. 53 til finanslovens D12. Forsvarsministeriet opretholdes således for så vidt angår
beløbenes størrelse.
Beløbene er i dag fastsat således:
a. Ved tab af:
Forsørger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 kr.
Ikke-forsørger,
erstatning til boet ...... .. . . ....... 400.000 kr.
b. Godtgørelse for varigt men
på IOOo/a eller mere ............... 1.200.000 kr.

Såfremt der efterlades flere berettigede til forsørgertabserstatning, forholdes normalt således:
1) Efterlades en ægtefælle, tilfalder hele beløbet ægtefællen.
2) Efterlades en samlevende, tilfalder hele beløbet
denne.
3) Efterlades børn, men hverken ægtefælle eller
samlevende, divideres hele erstatningen med det
samlede antal hele år, hvert barn mangler i at fylde 18 år. Derefter beregnes hvert barns del af erstatningen ved at gange den ovenfor fremkomne
sum med det enkelte barns antal resterende hele
år, inden det fylder 18 år. Efterlades børn ved
dødsfaldet uden forsørgere, medregnes de antal
manglende år i at fylde 18 år dobbelt.
Mengraden fastsættes i overensstemmelse med
principperne i lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade. Uanset at mengraden således kan overstige I00%, er det forudsat, at
godtgørelsen for varigt men ikke kan overstige IOOo/o
af beløbet fastsat for godtgørelse for varigt men på
finansloven, hvilket er en fortsættelse af den hidtidige ordning.
Det er som hidtil forudsat, at erstatning og lignende, som udbetales i medfør af andre erstatningsordninger og lignende, ikke berører ydelserne efter nærværende særlige erstatningsordning.
Forsvarsministeren foreslås bemyndiget til at fastsætte nærmere regler i overensstemmelse hermed,
herunder for transport mv. på erstatningskrav, en
nærmere fastlæggelse af tjenestebegrebet mv.
TIi stk. 3
Det foreslås udtrykkeligt anført, at der ikke udbetales erstatning ved selvmord, eller såfremt den tilskadekomne forsætligt har påført sig selv skade.
Til stk. 4
Den særlige erstatningsordning foreslås fortsat at
omfatte forsvarets særlige ammunitionsryddere.
Der er ved tekstanmærkning nr. 59 til finanslovens
§ 11. Justitsministeriet fastsat en tilsvarende erstatningsordning for polititjenestemænd, der invalideres
eller omkommer under behandling af sager vedrørende fund mv. afammunition, sprængstoffer og lignende. Den hidtil gældende ordning for forsvarets
særlige ammunitionsryddere er ikke tilsigtet realitetsændret, men er alene sprogligt præciseret. Ord-

T,/§ 2

TIi nr. I
Der henvises til bemærkningerne til § I, nr.2.
TIi nr. 2
Bestemmelsen afløser stk.3 i tekstanmærkning
nr. 52 til finanslovens § 12. Forsvarsministeriet,
hvorefter frivilligt personel i hjemmevernet under uddimnelse mv. efter forsvarsministerens
nærmere bestemmelse kan ydes godtgørelse mv.
for påførte merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste.
TIi nr. 3
Erstatningsordningen svarer til den, der er fastsat for personel i forsvaret. Personel i hjemmeværnet med den fornødne uddannelse vil undtagelsesvis kunne deltage i ammunitionsrydningsopgaver mv.
T,/§ 3

Det foreslås, at fribeløbet fra og med l.j14nl1ar
1994 (støtteåret 1994) forhøjes med de ikk!,-skattefri særlige indtægter for uddannelsessøgende,
der ved kontrakt med forsvaret har stillet sig til
rådighed for og udsendes til konfliktforehyggen-
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de, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære
og andre lignende operationer i udlandet, fx i
FN-, CSCE- eller NATO-regi. Bestemmelsen omfatter også uddannelsessøgende, der ved lovens
ikrafttræden har indgået eller senere indgår kontrakt med forsvaret om sådan udsendelse. Hermed sker der en ligestilling af disse uddannelsessøgende.
Ændringen medfører, at de særlige indtægter
ingen indflydelse får på tildelingen af den trangsbestemte uddannelsesstøtte. Disse indtægter omfatter løn og skattepligtige tillæg, som indtjenes
under udsendelser til udlandet, samt den særlige
godtgørelse og bonus, der udbetales ved kontraktudløb, uanset om udsendelse har fundet
sted. Derimod omfatter undtagelsen ikke de indtægter, der kommer til udbetaling i beredskabsperioden og i forbindelse med indkommanderinger
til øvelser og uddannelser mv., og som svarer til
de indtægter, andet personel af reserven med rådigbedskontrakt oppebærer.
Til§ 4

Det er regeringens opfattelse, at dansk deltagelse i internationale opgaver er af vital samfundsmæssig betydning. En sådan deltagelse forudsætter imidlertid, at rådighedspersonellet med
kort varsel kan frigøres fra et civilt ansættelsesforhold. Personer, der ved kontrakt med forsvaret
stiller sig til rådighed for FN-tjeneste mv., bør
derfor sikres adgang til fravær samt beskyttelse
mod afskedigelse. Regeringen finder dog, at en
sådan ordning bør udformes under hensyntagen
til arbejdsgiverne. På denne baggrund har regeringen valgt at udvide anvendelsesområdet for
lov nr. 148 af 17. april 1985 om værnepligtsorlov,
således at ordningen udformes under iagttagelse
af denne lovs principper.
Til nr. I
Ændringen af lovens navn er en følge af udvidelsen af dennes anvendelsesområde.
Til nr. 2

I konsekvens af udvidelsen af lovens anvendelsesområde foreslås loven fremefter inddelt i 4 kapitler.
Til nr. 3
Forslaget udvider lovens hidtidige anvendelsesområde til tillige at omfatte lønmodtagere, der
ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed
for FN-tjeneste mv.

Forslaget i § I, litra a, er identisk med lovens
hidtidige § I.
Forslaget i§ I, litra b, indebærer, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig
til rådighed for FN-tjeneste mv. i uafbrudt fortsættelse af værnepligtstjenesten.
Forslaget i § I, litra c, udvider lovens regler til
at omfatte øvrige lønmodtagere, der ved kontrakt
med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste mv. Loven omfatter således tillige kvinder, der
som forudsætning for at kunne forrette FN-tjeneste mv. gennemgår en militær uddannelsesvarende til den første samlede tjeneste for værnepligtige og på samme vilkår som disse. Det er herved
forudsat, at rådigbedskontrakten for de pågældende kvinder udformes på en sådan måde, at erhvervelsen af den fornødne militære uddannelse
er en del af aftalen. Lovens regler finder efter denne bestemmelse anvendelse, når lønmodtageren
ved kontraktindgåelsen i mindst 9 måneder vil
have været ansat i samme virksomhed i mindst 15
timer ugentlig, og arbejdsgiveren underrettes om
kontraktindgåelsen.

Til nr. 4

I konsekvens af udvidelsen af lovens anvendelsesområde samles reglerne om værnepligtige lønmodtagere i et selvstændigt kapitel 2.
Til nr. 5
Forslagets bestemmelser i lovens kapitel 3 er
nye og følger af den forudsatte fleksible anvendelse af danske styrker til internationale opgaver.
Forslaget til § 11 a indebærer i lighed med § 4,
at lønmodtageren pålægges en underretningsforpligtelse over for arbejdsgiveren om tidspunkt for
indkaldelsen. Eksempelvis forudsættes danske
styrker at kunne indsættes med endog meget kort
varsel, hvorfor der fordres et højt beredskab. Det
vil ikke altid være muligt at give et varsel på 4
uger eller derover forud for indkaldelse. Det foreslås, at lønmodtagere, der indkaldes med mindre
end 4 ugers varsel, uden ugrundet ophold skal underrette arbejdsgiveren herom. Forslaget indebærer imidlertid, at fravær i medfør af kontrakten
med forsvaret betragtes som lovligt forfald for
lønmodtageren, der ikke er omfattet af lovens § I,
litra b og c. Lønmodtageren gives herved ret til
fravær, men ikke krav på tilbagevenden til arbejdet.
Forslaget til § 11 b indebærer, at reglerne for
værnepligtige lønmodtagere i alt væsentligt tillige
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vil være gældende for lønmodtagere, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FNtjeneste mv. Dette betyder, at de pågældende har
ret til fravær, og at de ikke kan afskediges, fordi
de udnytter retten til fravær.
Til§ 5

Bestemmelsen skal sikre uddannelsessøgende,
der stiller sig til rådighed for FN-tjeneste mv., en
tilsvarende adgang til orlov som den, der gælder
for lønmodtagere. Personkredsen, der vil få adgang til fravær fra uddannelsen, vil først og fremmest være personel, der ved kontrakt med forsvaret har stillet sig til rådighed for FN-tjeneste mv.
Der forudses endvidere behov for udsendelse af
særlige specialister, fx tolke mfl., der indgår aftale
om udsendelse til FN-tjeneste mv. uden forudgående rådigbedskontrakt. Sådanne specialister
samt personel, der udsendes efter de hidtidige
ordninger, er ligeledes omfattet af bestemmelsen.
De uddannelser og den undervisning, der er
omfattet af bestemmelsen, er uddannelser og undervisning, som er oprettet ved eller i henhold til
lov inden for Undervisningsministeriets område.
Desuden vil det fremover være en betingelse for
at godkende private uddannelser som støtteberettigede til statens uddannelsesstøtte, at udbyderne
af uddannelserne accepterer at være omfattet af
denne fraværsordning.
I en række uddannelser indgår der praktikuddannelse og andre former for praktikophold både
med og uden løn. Disse former for praktikuddannelse er en integreret del af uddannelsen, og derfor bør der være samme adgang for fravær som i
den øvrige del af uddannelsen, men der vil selvfølgelig ikke blive betalt løn i fraværsperioder. I
de egentlige vekseluddannelser med uddannelsesaftale, hvor der veksles mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, som erhvervsuddannelserne og landbrugsuddannelserne, har uddannelsen imidlertid i den grad karakter af et sædvanligt ansættelsesforhold, at de bør følge de almindelige regler for lønmodtagere, og derfor foreslås reglerne i lov om værnepligtsorlov i stedet
anvendt, jf. stk. 5. Fravær fra eventuelle skoleophold under orlovsperioden vil som udgangspunkt
være lovligt fravær, og opnåelse af orlov i medfør
af loven om værnepligtsorlov medfører, at virksomheden ikke vil kunne opsige eleven som følge
af fraværet på grund af FN-tjeneste mv., og at eleven vil have ret til at genoptage praktikforholdet
og dermed uddannelsesforløbet, når orloven udløber. For så vidt angår de grundlæggende social-

og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, der også er vekseluddannelser med uddannelsesaftale, gælder der det særlige forhold, at uddannelsesaftalen altid vil være
indgået med en offentlig myndighed, og derfor fo.
reslås det, at disse uddannelser følger adgangen
til fravær efter denne bestemmelse.
Til stk. 2 og 3
Fraværsordningen foreslås gennemført sådan,
at de uddannelsessøgende sideløbende med deres
uddannelse eller undervisning kan deltage i øvelser o.lign. i op til en måned af undervisningsåret.
Hvor der derimod bliver tale om egentlige udsendelser i typisk et halvt år ad gangen, får den uddannelsessøgende mulighed for orlov fra uddannelsen eller tilsagn om optagelse på et senere tidspunkt, hvis uddannelsen eller undervisningen
endnu ikke er begyndt. Tildelt voksenuddannelsesstøtte vil blive suspenderet indtil genoptagelsen af uddannelsen eller undervisningen.
Efter endt orlov har den uddannelsessøgende
adgang til at vende tilbage til uddannelsen, hvis
den fortsat udbydes af institutionen. Hvis uddannelsesordningen i mellemtiden er ændret, og den
uddannelsessøgende ikke kan tilbydes eventuelle
overgangsordninger, må den uddannelsessøgende indplaceres bedst muligt efter den nye uddannelsesordning. Det er udannelsesinstitutionen,
der har den endelige afgørelse af, hvor i uddannelsesforløbet den uddannelsessøgende skal begynde igen. Dette gælder også for praktikuddannelse. Denne afgørelse indeholder en pædagogisk
vurdering, idet der som nævnt kan være startet ny
uddannelsesordning. Desuden kan det være hensigtsmæssigt, at den uddannelsessøgende følger
uddannelseselementer igen, som blev afbrudt
som følge af udsendelsen, eller omvendt, at den
uddannelsessøgende placeres længere henne i
forløbet, hvis den uddannelsessøgende fx har
fulgt fjernundervisning under udsendelsen.
Til stk. 4
Til visse uddannelses- og undervisningsforløb
er der knyttet deltagerbetaling, fx kan højskoleophold uden elevstøtte koste ca. 6.000 kr. om måneden. Det vil være et negativt incitament til udsendelse, hvis den uddannelsessøgende fortsat
skulle betale for et sådant ophold, som man ikke
kan følge på grund af udsendelsen.
Derfor foreslås der indført en ret til framelding
sådan, at den uddannelsessøgende kan få tilbagebetalt den del af deltagerbetalingen, der ikke er
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modtaget undervisning mv. for. Adgangen er betinget af, at den uddannelsessøgende oplyser uddannelsesinstitutionen om muligheden, sådan at
fx en højskole kan afslå optagelsen, hvis den ikke
ønsker at løbe risikoen for afmelding. Af administrative grunde er der indført en selvrisiko på
1.000 kr., hvilket skal ses i lyset af, at den uddannelsessøgende har kontrakt med forsvaret. Derfor
ved de, at de løber en risiko for, at de ikke vil
kunne gennemføre et undervisningsforløb på
grund af udsendelse, og de modtager vederlag for
denne rådigbedsforpligtelse. Reglerne gælder tilsvarende for betaling for ophold på skolehjem og
kostafdelinger, hvis den uddannelsessøgende ikke har kunnet benytte sig heraf under udsendelsen.

TIi stk. 5
Uddannelsessøgende i erhvervsuddannelser og
landbrugsuddannelser uden uddannelsesaftale vil
være omfattet af stk.1-4.
TIi stk. 6
Bemyndigelsen påregnes anvendt til at udvide
orlovsordningens anvendelsesområde til tillige at
omfatte offentligt anerkendte uddannelser og undervisning på andre ministerområder efter tilsvarende retningslinier som angivet for uddannelser
og undervisning inden for Undervisningsministeriets område.
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FORSVARSMINISTEREN

den 8. november 1993

Ændringsforslag til
lov om ændring af lov om forsvarets personel,
lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte

og

lov om værnepligtsor1ov mv.
IS 1, nr.5, S 11 a, stk. 2 ændres

11

18 år" til:

11

21 år".

Bemærkninger:

På baggrund af de indkomne høringssvar har regeringen fundet det rimeligt, at udvide børnebegrebet såle.
des, at børn under 21 år henhører til kredsen af berettigede
til erstatning for tab af forsørger.

.-

IS 5, stk.4, 1. punktum ændres "fraværet" til: "udsendelsen".
Bemærkninger: Der er tale om en præcisering.
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oversigt
over spørasm&l fra Folketingets Forsvarsudvalg
til lovforslag nr. L 6 samt høringssvar til Forsvarsministeriet og henvendelser til Forsvarsudvalget,
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte
og lov om værnepligtsorlov mv.
§esu;:ggmi 1

~

1.

Ministerens kommentarer til høringssvar fra visse
arbejdsgiverforeninger.
Timesats for kompensation til arbejdsgivere.
Samlede omkostning til arbejdsgiverkompensation
pr. soldat.
Grænser for opgavetyper og områder for internationale opgaver.
Værnepligtiges deltagelse i fredsbevarende operationer.
Kvalitetskrav til FN-styrker.
Ministerens kommentar til henvendelse fra Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige.
Ministerens kommentar til henvendelser fra es og
HKKF.
5 års regel for samlivsbetingelser i relation til
sammenlignelige grupper.
Differentiering af erstatningsbeløb for forsørgere og ikke-forsørgere.
Nødvendig uddannelsestid til forskellige former
for FN-operationer.
Nødvendig uddannelsestid før indtræden i krigsstyrken.
Konsekvenser for krigsstyrken ved nedsættelsen af
den første samlede tjenestetid.
Konsekvenser for værnepligtiges anvendelighed til
FN-opgaver som følge af nedsættelsen af den første samlede tjenestetid.
Uligheder i vilkår for udsendte værnepligtige i
hæren og søværnet.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8

og 9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
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17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24 og 25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32 og 33.
34.

35.
36.

37.

Høringssvar

Justitsministeriets vurdering af dom fra Vestre
Landsret i 1976.
Økonomiske konsekvenser af adgang til erstatning
efter 2 Ars samliv.
Baggrund for at selvmord ikke giver adgang til
erstatning.
Oversigt over vilklr ved invalidering eller dødsfald for forskellige personelkategorier.
overvejelser vedrørende familienetværk.
Udvælgelseskriterier ved udtagelse af personel
til Den Danske Internationale Brigade.
Antal bemyndigelser til ministeren i lovforslaget.
Anvendelse af lovforslagets bemyndigelser.
Rækkevidden af personellovens S 11.
NATO-forpligtelse ved 11 out-of-area-krige 11 •
Muligheder for udsendelse af uuddannede værnepligtige.
Internationale organisationer hvortil der kan
bidrages med danske styrker.
Hvad forstås ved "andre ekstraordinære forhold"?
Kan begunstigelse af SU-modtagere udstrækkes til
at omfatte fredsarbejdere?
Afgrænsning af ministerens beordringskompetence i
medfør af personellovens S 11.
Præcisering af værnepligtiges frameldingsmulighed.
Supplerende spørgsmål vedrørende selvmord og erstatning til efterladte.
Ministerens holdning til, at værnepligtige efter
en vis tjenestetid afkræves afkræves stillingtagen vedrørende deltagelse i internationale opgaver.
Ministerens kommentar til Fremskridtspartiets
ændringsforslag.
og

henvendelser.

Høringssvar til Forsvarsministeriet fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbru-
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gets Arbejdsgiverforeninger, Dansk Arbejdsgiverforening samt
Ligestillingsrldet.
Henvendelser til Forsvarsudvalget fra de Værnepligtiges Forretningsudvalg, Centralforeningen for Stampersonel
og Hærens Konstabel- og Korporalforening.
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Bilag til forsvarsministerens
skrivelse af 22.oktober 1993.

(L 6 - bilag 5)

spørgsmål 1;
"Udvalget udbeder sig ministerens kommentarer til
høringssvarene fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger samt
Dansk Arbejdsgiverforening fremsendt til udvalget ved ministerens skrivelse af 8. oktober 1993, jf. bilag 1. 11
Svar:

Jeg har noteret mig, at arbejdsgiverorganisationerne
har forståelse for, at Danmark - og dansk forsvar - skal deltage i løsningen af internationale opgaver, og at man er positive over for opstillingen af Den Danske Internationale
Brigade. Jeg har dog samtidig noteret mig, at arbejdsgiverorganisationerne tager afstand fra etableringen af en lovhjemlet orlovsordning, idet de finder, at adgangen til orlov bør
reguleres ved frivillige aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
Dansk deltagelse i løsningen af internationale opgaver er imidlertid af en sådan karakter, at det må sikres,
at rldighedspersonel efter ensartede regler og om nødvendigt
med kort varsel kan frigøres fra - samt vende tilbage til et civilt ansættelsesforhold.
Den foreslåede ordning er derfor søgt udformet på
baggrund heraf. Jeg finder således, at der ved beslutningen
om at udvide anvendelsesområdet for lov nr. 148 af 17. april
1985 om varnepligtsorlov er foretaget en rimelig afvejning af
hensynene til henholdsvis enheden, den pågældende lønmodtager
samt til dennes civile arbejdsgiver.

spørgsmål 2;
"Hvad er den timesats, hvorefter en arbejdsgiver får
kompensation for en værnepligtig, der aftjener sin værnepligt?"
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svar;
I henhold til SS log 2 i lov om arbejdstilbud til
ledige (lovbekendtgørelse nr. 634 af 17. juli 1992 med ændringer ved lov nr. 1041 af 23. december 1992) yder staten
økonomisk tilskud til genoptræning i de første 9 måneders
beskæftigelse. støtten ydes til ansættelser i private og offentlige virksomheder og institutioner, der medfører en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Tilskuddet, der fastsættes for et år ad gangen, udgjorde pr. 1. juli 1993 42,90 kr.
pr. time. Tilskuddet reguleres en gang årligt efter satsreguleringsprocenten. Støtteperiodens længde udgør for ansættelse
i private virksomheder 9 måneder og for ansættelse i offentlige virksomheder 7 måneder.
Denne retstilstand ændres, når lov nr. 434 af 30.
juni 1993 om en aktiv arbejdsmarkedspolitik træder i kraft,
sandsynligvis den 1. januar 1994. I henhold til denne lovs S
20 kan private eller offentlige arbejdsgivere i forbindelse
med beskæftigedes midlertidige fravær aftale jobrotationsordninger med arbejdsformidlingen eller kommunen, hvor ledige
erstatter beskæftigede.
I henhold til lovens S 14, jf. S 20, udbetales der
under visse forudsætninger et løntilskud til arbejdsgiveren,
når der ansættes en ledig i jobtræning i forbindelse med jobrotationen. Dette løntilskud, der fastsættes for et Ar ad
gangen, udgør 43 kr. pr. time. Støtteperioden i det enkelte
ansættelsesforhold kan maksimalt aftales til lår.

spørgsmål 3;
"Hvad er den samlede omkostning pr. soldat, som kommer fra det private arbejdsmarked, og hvortil reglen om kompensation til arbejdsgiveren finder anvendelse?"

svar;
Under forudsætning af, at der under en lønmodtagers
fravær som følge af orlov indgås aftale om jobrotation i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, vil der kunne
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udbetales 43 kr. pr. time eller ca. 6.900 kr. pr. måned i
tilskud til den arbejdsgiver, der i tilslutning til aftalen
ansætter en ledig i jobtræning i 37 timer pr. uge. Det samlede tilskud til arbejdsgiveren pr. soldat er afhængig af
varigheden af pågældendes tjeneste, samt af at der ansættes
en ledig som vikar under hele fraværet.
spørgsmål

nr. 4:

"Er der med den nye affattelse af§ 11 nogen grænser
for, til hvilke typer af internationale opgaver og til hvilke
områder militært personel kan udsendes, og kan der i den forbindelse angives grænser for disse opgaver?"
svar;
Den foreslåede ændring af S 11 har alene til formål
at tydeliggøre forsvarsministerens beordringskompetence ved
at præcisere, at bestemmelsen ikke er begrænset til bestemte
former for tjeneste i udlandet. Eftersom formålet med bestemmelsen bl.a. er at tilvejebringe hjemmel til at stille danske
enheder eller enkeltpersoner til rådighed for FN, har der
ikke hidtil været geografiske afgrænsninger af bestemmelsens
rækkevidde. Den nye affattelse af bestemmelsen tilsigter ingen ændring af dette forhold.
Udgangspunktet er, at forsvarets personel uden begrænsning skal kunne medvirke ved løsning af forsvarets formål og opgaver, jf. kapitel l i forslag til lov om forsvarets
formål, opgaver og organisation mv. (L 5).
Afgrænsningen fastlægges af regering eller Folketing
gennem beslutning om, i hvilken udstrækning en anmodning fra
en international organisation skal imødekommes. Det skønnes
herudover ikke muligt at angive grænser for opgavetyper eller
geografisk område.

spørgsmål nr.

s:

"Skal bemærkningerne til lovforslagets nr. 4 forstås
således, at personel indkaldt til første samlede tjeneste som
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værnepligtig kan beordres til alle typer fredsbevarende operationer på mandat fra FN eller CSCE?"
svar:
For personel indkaldt til første samlede uddannelse
som værnepligtig indebærer den foreslåede formulering ingen
ændring af bestemmelsens rækkevidde, ligesom der ikke er planer om at ændre hidtidig praksis.
I lighed med andet personel vil værnepligtige ikke
blive udsendt til opgaver, som de ikke er uddannet til.
Tjeneste ved og udsendelse af styrker til fredsbevarende operationer vil blive søgt tilrettelagt således, at
værnepligtige ikke anvendes under indkaldelse til første samlede tjeneste.
spørgsmål

nr.

6:

"Stiller FN krav til kvaliteten, herunder uddannelsen af de styrker, som udsendes til internationale operationer?"

svar:
Fastlæggelse af kvaliteten, herunder uddannelsen af
styrker som udsendes til internationale operationer på mandat
fra FN, er et rent nationalt anliggende. Der er ikke fra FNs
side fastsat retningslinier eller instrukser herfor.
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Bilag til Forsvarsministerens
skrivelse af 5.november 1993.

(L 6 - bilag 14 og 15)
Spørgsmål 7:
"Udvalget anmoder om ministerens kommentar til henvendelsen af 12.oktober 1993 fra Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige, jf. bilag 6. 11
Svar:
Den foreslåede ændring af personellovens§ 11 indebærer ingen udvidelse af beordringskompetencen vedrørende
værnepligtige indkaldt til den første samlede tjeneste, men
har alene til formål at tydeliggøre rækkevidden af forsvarsministerens beordringskompetence, idet det præciseres, at
bestemmelsen ikke er geografisk afgrænset eller begrænset til
bestemte former for tjeneste i udlandet.
Der er ikke planer om at ændre hidtidig praksis,
hvorefter værnepligtige i lighed med andet personel ikke vil
blive udsendt til opgaver, som de ikke er uddannet til.
Tjeneste ved og udsendelse af styrker til fredsbevarende operationer vil blive søgt tilrettelagt således, at
værnepligtige ikke anvendes under indkaldelse til første samlede tjeneste.
Med hensyn til anvendelsen af grundlovens S 81 skal
jeg henvise til vedlagte besvarelse af 29/10 1993 af spørgsmål nr. s 102, som medlem af Folketinget Kristian Thulesen
Dahl har stillet mig. Det skal bemærkes, at Vestre Landsrets
dom optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1976, s. 395, stadig
har værdi som fortilfælde, idet spørgsmålet om, hvorvidt
grundlovens§ 81 er til hinder for, at værnepligtige beordres
til tjeneste i udlandet, ikke siden har været forelagt en
sidestillet eller overordnet retsinstans. Jeg finder det i
den forbindelse ikke afgørende, at sagen ikke blev indb~agt
for Højesteret.

53

Spørgsmål

8

og 9:

"Udvalget anmoder om ministerens kommentar til
henvendelsen af 19.oktober 1993 fra Centralforeningen for
Stampersonel, jf. bilag 6. 11
"Udvalget anmoder om ministerens kommentar til henvendelserne af 20.oktober og 26.oktober 1993 fra Hærens Konstabel- og Korporalforening, jf. bilag 7 og 11. 11
Svar:

Til det af Centralforeningen for Stampersonel og
Hærens Konstabel- og Korporalforening overfor Forsvarsudvalget fremførte skal jeg knytte følgende kommentarer:

Til generelt :
Det er forudsat, at der udbetales løn til ansatte,
der tages som gidsler eller krigsfanger, samt til personer,
der er forsvundet under deltagelse i løsningen af de i§ 11
a, stk. 1 nævnte opgaver.
Det forekommer mig imidlertid at være rigtigst at
regulere dette administrativt efter drøftelse med de forhandlingsberettigede organisationer. I den forbindelse er det
klart, at der vil blive stillet social og psykologisk bistand
til rådighed for familien.

Til§ 11 a, stk. 1,:
Jeg finder, at forslaget til§ 11 a, stk.1 regulerer, hvornår personel omfattes af den særlige erstatningsordning. Forslaget omfatter således også personel, der som
led i den daglige tjeneste pålægges at deltage i løsningen af
de i lovforslaget nævnte opgaver.
Jeg agter at lade dette forhold præcisere• en bekendtgørelse.

Til

§

11 a, stk,

?

"t.•

Såvel lovforslaget scm de?". ::1.u•;æ:::ence teks:anrr.æ:::k:1i:-:.g
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med arbejdsskader, der måtte opstå under eller som følge af
denne særlige tjenestes udførelse.
Ved forslaget om at udvide dækningsområdet for forsørgertabserstatningen til også at omfatte ugifte samlevere
er der anvendt de kriterier, som anvendes i lov om forsikring
mod følger af arbejdsskade. Denne lov forudsætter bl.a., at
der har bestået et ægteskabslignende forhold i 5 år eller
derover.
Jeg er imidlertid indstillet på at nedsætte kravet
om samlivets varighed til 2 år som kriterium for ydelse af
forsørgertabserstatning til ugifte samlevere.
Jeg agter i øvrigt at fremsætte forslag om ændring
af formuleringen af§ ll a, stk. 2, således at der ydes erstatning for tab af forsørger til den efterladtes ægtefælle,
samlever eller børn under 21 år.

Til§ 11 a. stk.4.:
Personel, som under tjeneste i udlandet deltager i
løsningen af de i§ 11 a, stk. l nævnte opgaver, er omfattet
af erstatningsordningen. Det betyder, at erstatning også ydes
under rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af
ammunition, sprængstoffer o.lign., for hvis fremstilling og
udlægning det danske forsvar er ansvarlig.
I henhold til§ 11 a, stk. 4 gælder erstatningsordningen tilsvarende for personel, som under tjeneste i Danmark
rydder, bortsprænger, fjerner eller dest=-uerer ammunition,
sprængstoffer o.lign., for hvis fremstilling og udlægning det
danske forsvar ikke er ansvarlig.

Spørgsmål 10;
"Hvordan forholder den foreslåede 5 årsregel sig til
samlivsbetingelser for sammenlignelige grupper som f.eks.
politi og brandvæsen?"
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Svar:
Politiet og brandvæsenets ansatte er omfattet af lov
om forsikring mod følger af arbejdsskade og dermed af lovens
krav om 5 års ægteskabslignende samliv forud for arbejdsskaden.
Polititjenestemænd er tillige omfattet af den ved
tekstanmærkning nr. 59 til finanslovens§ 11. Justitsministeriet fastsatte erstatningsordning for polititjenestemænd,
der invalideres eller omkommer under behandling af sager vedrørende fund af ammunition mv.
Jeg har herudover bemærket mig, at indenrigsministeren ved aktstykke nr. 27 af 19.oktober 1993 har søgt Finansudvalgets tilslutning til, at der ved tekstanmærkning på finanslovens§ 13. Indenrigsministeriet, etableres en erstatningsordning for bl.a . det statslige redningsberedskab.
Ordningerne svarer til de i dag for forsvarets personel gældende, og omfatter således ikke ydelse af forsørgertabserstatning til ugifte samlevende.

Spørgsmål ll;
"I bemærkningerne til nr. s, (§ 11, stk. 5), er erstatningsbeløbene forskellige for forsørgere og ikke-forsørgere. Gælder der en tilsvarende differentiering ved tjeneste
her i landet og vil ministeren i modsat fald redegøre for
reglerne?"

Svar:
Udover den i lovforslaget indeholdte erstatningsordning for de særlige ammunitionsryddere, jf. § 11 a, stk. 4,
er der ikke generelt for forsvarets ansatte etableret særlige
erstatningsordninger for tjeneste her i landet.
Under tjeneste her i landet i øvrigt er ansatte i
forsvaret omfattet af en række vidt forskellige ordr.inger,
eksempelvis lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, lo•;
om tjenestemandspension, lo•; om pensicneri:1g a:: cb·ilt ?erso-
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nel mv. i forsvaret. Fælles for de nævnte ordninger er, at
der alene ydes forsørgertabserstatning i tilfælde af død.
Hertil kommer, at der ved aftaler er etableret en
række ordninger, eksempelvis tjenesterejseforsikringen for
statsansatte og gruppelivsforsikringer.
Tjenesterejseforsikringen anvender et forsørgerkriterium ved fastsættelsen af erstatning, idet der udbetales
erstatning til boet, når afdøde ikke efterlader sig berettigede til forsørgertabserstatning.
Gruppelivsforsikringerne anvender derimod ikke et
forsørgerkriterium, idet erstatningssummen udbetales til nærmeste pårørende i henhold til arvelovens regler, medmindre
den forsikrede har indsat en begunstiget.
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Underbilag til bilag til Forsvarsministerens
skrivelse af 5.november 1993.

(L

6 - bilag 14 og 15)

København, den 29.oktober 1993.

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg

Under henvisning til Folketingets skrivelse af 21/10 1993
sender jeg hermed i 85 eksemplarer mit svar på spørgsmål nr.
s 102 1 som medlem af Folketinget Kristian Thulesen Dahl (FP)
har stillet mig.

sp0rgS?J1ll nr. s 102:
"Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang Grundlovens S
81 tillader, at danske soldater udsendes i internationale
fredsskabende aktioner, samt hvilket sikkerhedspolitisk målområde Grundlovens S 81 omfatter, når der tales om "fædrelandets forsvar?"

svar:
If~lge Grundlovens§ 81 er enhver våbenfør mand pligtig til
~ed sin person at bidrage til fzdrelandets forsva= efte= de
næ~ere beste?Ultlelser, som loven foresk=iver. Det sik.~e=hedspolitiske målområde for S 81
således Danmark.

e=

forsvaret a! Danmark er i~idle=tid ikke begrænset til akt:'l:tate= på dansk område. Også deltagelse i opgaver uden !or
lande~s grænser kan e!ter omstændighederne udgøre et led i
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svarsministerens nærmere bestemmelse har pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser.
I en dom fra 1975 (Ugeskrift for Retsvæsen 1976, s. ~95) har
domstolene taget stilling til grundlovsmæssigheden af den
tilsvarende bestemmelse i den tidligere personellov. I dommen
lagde landsretten til grund, at Grundlovens§ 81 ikke var til
hinder for, at en værnepligtig læge havde pligt til at forrette tjeneste ved FN's fredsbevarende styrker på cypern. Det
hedder i dommen, at tjeneste ved FN-styrken på Cypern kunne
tjene Danmarks forsvar, da de opgaver, der løses af de danske
militære kontingenter i FN's fredsbevarende styrker i forskellige fremmede lande, er medvirkende til, at lokale uroligheder ikke udvikler sig til omfattende krige, hvorved Danmarks sikkerhed ville blive truet.
Dommen bygger på det synspunkt, at det må bero på en sikkerhedspolitisk vurdering, hvilke typer opgaver der tjener til
forsvar af Danmark. Det er således opgavens for:nål og ikke
opgavens karakter eller det geografiske område, opgaven skal
løses i, der er afgørende for anvendelsen af S 81, og jeg
finder derfor ikke, at der i denne forbindelse er grundlag
for at sondre mellem for eksempel fredsbevarende og fredsskabende operationer. Det forslag til præcisering at personellovens§ ll, som jeg har fremlagt i i~deværende folketingssamling (L 6, forslag til lov om ænd:ing a! lov ora !orsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov :nv.), bygger på deMe
opfattelse.
Endelig skal det bemærkes, at Danmark forud
revision af grundloven i 1953 var :nedle:n a!
NA~O. Medla~skab at disse to orqanisatione:
f~: dansk deltagelse i e~ ~~ad~ s~ek~~J~ a:

for den senesta
save!. F!f som
å~ne: ~ulighed
o~e:a~ions~~:=er -
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dre ordlyden af§ Bl, må det lægges til grund, at bestemmelsen ikke vil være til hinder for Danmarks opfyldelse af sådanne internationale forpligtelser.
Med venlig hilsen
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Bilag til forsvarsministerens
skrivelse af
1 'l.NGv'.1993

(L 6 - bilag 21 - 24)

spørqsm61 12;
"Det ønskes oplyst, efter hvor lang uddannelsestid
soldater i hæren, søværnet og flyvevåbnet er i stand til at
løse opgaver af henholdsvis humanitær, fredsbevarende og
fredsskabende karakter?"

svar:
Tilsagn om bidrag til løsning af opgaver af humanitær, fredsbevarende og fredsskabende karakter forudsætter en
vurdering af den aktuelle situation, hvori bl.a. indgår
spørgsmålet, om der er rådighed over personel i tilstrækkeligt antal med de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger. Tilstrækkeligheden af personellets uddannelsesmæssige
forudsætninger i bredeste forstand vurderes i forhold til den
konkrete opgave, enheden og den enkelte soldats funktion.

spørgsmål 13;
"Efter hvor lang tids militær uddannelse indgår soldaterne i krigsstyrken, og afhænger deres funktioner i krigsstyrken af den uddannelsestid, de har gennemført?"

svar:
Som udgangspunkt indkaldes værnepligtige alene i det
antal måneder, som er nødvendigt for at uddanne dem til deres
krigsmæssige funktioner.
Den første samlede tjenestetid for værnepligtige er
derfor differentieret og varierer fra værn til værn og inden
for værnene afhængigt af funktionen i krigsstyrken. Tjenestetiden for menige varierer mellem 4 og 12 måneder.
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spørgsmål 14:
"Påvirker nedsættelsen af den første samlede uddannelsestid for værnepligtige deres anvendelighed i krigsstyrken?"

svar:
Nedsættelsen af tjenestetiden pr. 1/8 1993 i overensstemmelse med aftale om forsvarets ordning 1993-1994 er en
følge af, at varslingstiden for et eventuelt angreb på Danmark wrderes at være væsentligt forøget.
Dette har gjort det muligt at reducere varigheden af
den første samlede tjeneste for hovedparten af de værnepligtige med ca. 1 måned under forudsætning af, at der i en given
situation kan gennemføres den nødvendige og supplerende efteruddannelse.

Spørgsmål 1s;
, "Påvirker nedsættelsen af den første samlede uddannelsestid for værnepligtige deres anvendelighed i opgaver af
humanitær, fredsbevarende og fredsskabende karakter?"

svar;
Spørgsmålet kan ikke besvares generelt, men må vurderes i forhold til den konkrete opgave, enheden og den enkeltes funktion.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål
12.

spørgsmål 16:
"Finder ministeren det rimeligt, at der opstlr ulighed for så vidt angår vilklr m.v. for personel udsendt til
fredsbevarende/fredsskabende opgaver, afhængig af om det pågældende personel opererer pl landjorden, eller om de som
værnepligtige er indkaldt til søværnets skibe?"
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Uanset om personellet skal forrette tjeneste på
landjorden eller ombord i søværnets skibe, vil det ikke blive
udsendt til deltagelse i fredsbevarende eller fredsskabende
opgaver, som de ikke er uddannet til.
Endvidere vil alt personel indkaldt til første samlede tjeneste som værnepligtig i forbindelse med eventuel
deltagelse i fredsskabende operationer på mandat fra FN eller
CSCE få mulighed for at melde fra.
Vilkårene for udsendelse er således ens ved tjenestepå landjorden og tjeneste ombord i søværnets skibe.

spørgsmål 11;
"Ministeren henviser i sine bemærkninger til nr. 4
til en dom fra Vestre Landsret fra 1976. Har ministeren indhentet Justitsministeriets vurdering af dommen og dennes præmisser?"

svar:
Bemærkningerne til lovforslaget er udformet i samråd
med Justitsministeriet.

spørgsmål 1a;
"Er der foretaget økonomiske beregninger af konsekvenserne af kravet om 2 års samliv eller eventueit andre
tidsmæssige krav til forudgående samliv?"

Der er ikke foretaget beregninger over de økonomiske
konsekvenser af krav om samlivs længde.
Jeg skal bemærke, at udvidelsen af erstatningsordningen til også at omfatte papirløst samlevende som berettigede til erstatning for tab af forsørger er udtryk for et
ønske om modernisering og tilpasning til andre former for
erstatningsordninger.
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Forsvaret registrerer ikke personellets papirløse
samlivsforhold. Danmarks statistik har over for Forsvarsministeriet oplyst, at der ikke er udarbejdet en oversigt over
gennemsnitlige længder af danskeres papirløse samlivsforhold.
Karakteren og omfanget af udsendt personels fremtidige opgaver er ikke kendt, og det må vurderes at være af afgørende
betydning ved udarbejdelse af en økonomisk beregning. Endelig
vil personellet ved at indgå ægteskab umiddelbart kunne omfattes af forsørgertabserstatningen.
Det er på denne baggrund vurderet, at en eventuel
økonomisk beregning vil være behæftet med stor usikkerhed.

spørgsmål 19;
"I forbindelse med lovforslagets bestemmelser om erstatning i tilfælde af, at den tilskadekomne selv har påført
sig skade, bedes ministeren oplyse følgende:
a)

Hvad er begrundelsen for, at selvmord udtrykkeligt
er undtaget som erstatningsberettiget?

b)

Er det almindeligt, at der i livsforsikringer m.v.
tages forbehold for selvmord?

c)

Finder ministeren, at der er så meget større sandsynlighed for selvmord blandt personel udsendt til
de opgaver, der er dækket af erstatningen, at det er
rimeligt og nødvendigt udtrykkeligt at tage forbehold for selvmord?"

svar;
Selvmord er udtrykkeligt nævnt i bemærkningerne til
lovforslagets S 1, nr. 5, § 11 a, stk.3, idet forsvarets personelorganisationer på orienteringsmøde om lovpakken den
27.september 1993 ønskede præciseret, hvorvidt forsætlig skadevoldelse på sig selv også kunne omfatte selvmord.

Ada)

Ad b)
Det er den altovervejende hovedregel, at der i livsforsikringer tages forbehold for selvmord med den virkning,
at erstatningssummen ikke kommer til udbetaling.
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Ad c)
Jeg finder, at ordningen harmonerer med almindelig
praksis på forsikringsområdet.
Jeg skal i øvrigt henvise til mit svar ad a).

spørqsmll 20:
"Hvordan er forsvarets personel og eventuelle efterladte stillet med hensyn til erstatning i forbindelse med
invalidering eller dødsfald? Der ønskes en oversigt over de
lov- og aftalemzssige vilkår for henholdsvis tjenestemænd,
kontraktansatte og værnepligtige?"

svar:
Som svar på udvalgets spørgsmål vedlægger jeg en af
Forsvarsministeriet udarbejdet oversigt af 14.november 1993
over forsikrings- og erstatningsordninger for personel i forsvaret.

spørgsmil 21;
"I rapporten fra styringsgruppen vedrørende den internationale enhed anbefales, at der oprettes et såkaldt "familienetv.rk" med henblik på at støtte familiemedlemmerne til
udsendt personel. Hvilke overvejelser har ministeren gjort
sig med hensyn til rammer og indhold af et sådant netværk, og
hvornår tænkes det etableret?"

svar:
styringsgruppen vedrørende den internationale enhed
anbefaler, at der ydes støtte til etablering af et familienetværk.
Et familienetværk skal udspringe af et ønske herom
fra det udsendte personels familier. Jeg er bekendt med, at
der allerede er etableret visse netværk.
Spørgsmålet om støttens form er under overvejelse i
en arbejdsgruppe vedrørende FN-ydelser mv. for danske styrker
mfl. i udlandet.
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Underbilag til Forsvarsministerens svar på spørgsmål 20
(L 6 - bilag 21)
Forsvarsministeriets 6.kontor
København, den 14. november 1993.

6.kt.93-5667-14

OVERSIGT

over

forsikrings-

og

erstatningsordninger for personel i forsvaret

Ud over den ved Tekstanmærkning nr. 53 til§ 12. Forsvarsmini-steriet etablerede erstatningsordning, som nu er søgt overført
til personelloven, er personel i forsvaret omfattet af følgende
forsikrings- og erstatningsordninger:

Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.
Loven omfatter alle ansatte (ekskl. værnepligtige) under
såvel udsendelse som under tjeneste her i landet.
Arbejdsskadeforsikringsloven omfatter erstatning for skader
eller sygdomme som følge af arbejdets udførelse.
Ydelser efter loven er:
1)
Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og
hjælpemidler m.m.
2)
Erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes ikke erstatning, hvis erhvervsevnetabet er under 15%. For
tjenestemænd reduceres erstatningen med 2/3 af det
beløb, hvormed tjenstemandspensionen er forhøjet.
3)
Godtgørelse for varige men. Der ydes ikke erstatning,
hvis mengraden fastsættes til mindre end 5%.
4)
Overgangsbeløb ved dødsfald. Fast beløb på p.t. ca.
91. 000 kr. til den efterladte ægtefælle eller samlever, når samlivet har bestået i 5 år eller derover.
5)
Erstatning for tab af forsørger:
Ægtefælle eller samlever. Der ydes erstatning til
personer, der er berettiget til overgangsbeløb.
Efter konkret vurdering af behovet ydes 30% af
afdødes årsløn som en løbende ydelse pr. måned
i op til 10 år.
~ - Der ydes 10% af afdødes årsløn pr. barn under 18 år. Kan forhøjes til 21 år for uddannelsessøgende. Hvis barnet har mistet begge forsørgere, ydes 20% af årslønnen. Udbetales som en
løbende ydelse pr. måned.
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Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.
Loven omfatter alt værnepligtigt personel og hjemmeværnspersonel, der herved sikres erstatningsvilkår som fastsat i lov om
forsikring mod følger af arbejdsskade.
Arbejdsskadeforsikringslovens erstatningsordninger er for
en stor dels vedkommende fastsat på grundlag af den erstatningsberettigedes hidtidige indtægtsforhold fra den forsikringspligtige arbejdsgiver. For indkaldt værnepligtigt personel tages der
hensyn til den indtægt, skadelidte ville kunne forvente at opnå,
såfremt han var blevet hjemsendt uden følger af ulykkestilfældeteller sygdommen.

Lov om social pension.
Loven omfatter alt ansat personel samt værnepligtige under
såvel udsendelse som under tjeneste her i landet.
Invalideres en person i alderen 18 til 67 år, således at
den pågældende ikke kan udføre sit erhverv eller evt. et andet
erhverv, kan der ydes den pågældende førtidspension, der gradueres efter tabet af erhvervsevne:
1)
Højeste førtidspension.
2)
Mellemste førtidspension.
3)
Forhøjet almindelig førtidspension.
4)
Almindelig førtidspension.
Afhængig af pensionstype sammensættes denne af forskellige
beløb:
1)
Grundbeløb,
2)
Pensionstillæg,
3)
Invaliditetsbeløb (skattefrit),
4)
Erhvervsudygtighedsbeløb og/eller
5)
Førtidsbeløb.
Grundbeløbet og pensionstillægget bortfalder, når øvrige
indtægter overstiger et vist niveau (bortfaldsbeløbet).
Invaliditetsbeløbet og erhvervsudygtighedsbeløbet udbetales
uanset øvrige indkomster.
For tjenestemænd med svagelighedspension fradrages erhvervsudygtighedsbeløbet som samordningsfradrag.
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Erstatninqsanavarsloyen.
Loven omfatter alt ansat personel samt værnepligtige under
såvel tjeneste her i landet som i udlandet.
Betingelserne for, at forsvaret som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig, reguleres ikke af loven, men hviler på andet
grundlag. Dette grundlag kan enten være dansk rets almindelige
regler om erstatningsansvar eller ansvar efter anden lovgivning.
Ydelser efter loven er (pris- og lønniveau 1993):
1)

2)

3)

4)

5)

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil

skadelidte bliver rask, eller tilstanden er blevet
stationær. Dagpenge eller løn under sygdom fradrages
i erstatningen.
Erstatning for svie og smerte udgør 140 kr. pr. dag,
skadelidte er sengeliggende, og 70 kr. pr. dag, skadelidte er syg, men ikke sengeliggende. Såfremt erstatningen herefter udgør mere end 21.500 kr., fastsættes erstatningen skønsmæssigt.
Godtgørelse for varigt m6n ydes som et kapitalbeløb
og fastsættes ved en beregnet mengrad på 100% til
286.500 kr. Ved mengrader lavere end 100% nedsættes
beløbet forholdsmæssigt. Godtgørelsen kan i særlige
tilfælde hæves til 243.500 kr.
Brstatning for erhvervsevnetab ydes som et kapitalbeløb, der fastsættes til skadelidtes årsløn (max.
501. 000 kr.) gange 6 og herefter ganget med erhvervsevnetabsprocenten. Der ydes ikke erstatning ved erhvervsevnetab på under 15%. Erstatningen skal modregnes i evt. erstatning for varigt men udbetalt i medfør
af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.
Tab af forsørger omfatter rimelige udgifter til begravelse samt erstatning til ægtefælle eller samlever
svarende til 30% af erstatningen for 100% erhvervsevnetab, dog normalt minimum 322.000 kr. Erstatning for
tab af forsørger til børn ydes med et beløb svarende
til summen af de bidrag til barnets underhold, som
afdøde på skadestidspunktet kunne være pålagt efter
lov om børns retsstilling. Var afdøde eneforsørger,
forhøjes beløbet med 100%.

Erstatninger og godtgørelser kan nedsættes eller bortfalde,
hvis skadelidte har medvirket til skaden.
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Tjenestpaodspensionsloven.
Loven omfatter tjenestemænd under såvel udsendelser som
under tjeneste her i landet.
Omkommer en tjenestemand eller afskediges den pågældende
af helbredsbetingede årsager, ydes pension til de efterladte,
over for hvem den pågældende havde forsørgerpligt, eller til
tjenestemanden således:
1)
Ægtefællepension. Omkommer en tjenestemand, ydes enken
(ægtefællen) pension i forhold til den pensionsalder,
tjenestemanden havde. Omkommer tjenestemanden under
eller som følge af tilskadekomst i tjenes ten, beregnes·
ægtefællepensionen med højeste pensionsalder på 37 år.
2)
Børnepension ydes til børn under 21 år. Pensionen berøres ikke af de omstændigheder, hvorunder tjenestemanden omkommer.
3)

4)

Efterindtægt ydes til ægtefællen eller børnepensions-

berettigede børn i 3 måneder. Omkommer tjenestemanden
under eller som følge af tilskadekomst i tjenesten,
ydes ægtefællen eller børn efterindtægt i 12 måneder.
Efterlader tjenestemanden sig ingen pensionsberettigede personer, ydes der efterindtægt til boet, men kun
i minimumsperioden på 3 måneder.
Svagelighedspension. Afskediges en tjenestemand af
helbredsbetingede årsager, ydes egenpension med den
optjente pensionsalder. Skyldes afskedigelsen tilskadekomst i tjenesten, beregnes pensionen på grundlag
af den højeste pensionsalder på 37 år, medmindre der
er tale om grov uagtsomhed.

Lov om pensionering at civilt personel m.v. i forsvaret.
Den såkaldte civilarbejderlov omfatter også visse grupper
af tjenestemandslignende ansat militært personel på langtidskontrakter under såvel udsendelser som under tjeneste her i landet.
Civilarbejderloven sikrer visse grupper af overenskomstansatte samme pension som tjenestemænd, dog ikke egenpension ved
afsked inden det fyldte 60.år.
Omkommer en "civilarbejder" under tjenestens udførelse, ydes
ægtefællepension, børnepension og efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser. Afskediges en "civilarbejder"
som følge af arbejdsudygtighed efter tilskadekomst i tjenesten,
ydes svagelighedspension som fastsat i tjenestemandspensionsloven.

69

Forsvarsministeriets efterindtægtsregler.
Omfatter alt ansat personel, der ikke er tjenestemænd eller
"civilarbejdere". Reglerne gælder under såvel udsendelser som
under tjeneste her i landet.
Såfremt den ansatte omkommer, ydes der efterindtægt i l ,
2 eller 3 måneder, når den pågældende har været ansat i l , 2
eller 3 år. Omkommer den ansatte under tjenestens udførelse, ydes
efterindtægt i 6 måneder. Efterindtægt ydes til ægtefælle eller
børn under 18 år.

statens gruppelivsordninger.
Omfatter alt ansat personel, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret under såvel udsendelser som under
tjeneste her i landet.
Ordningerne (en for tjenestemænd og en for overenskomstansatte) er etableret ved, at der i henhold til aftale/overenskomst er tegnet en gruppelivsforsikring i et privat forsikringsselskab.
Omkommer en ansat, udbetales forsikringssummen til ægtefællen eller børn under 21 år. Særligt begunstigede kan indføjes.
I ordningen for tjenestemænd er fastsat et særligt beløb på 6. 000
kr. til børn under 21 år. Efterlades der ingen ægtefælle eller
børn eller andre særligt begunstigede, udbetales forsikringssummen ubeskåret til boet.
Af vilkårene for forsikringerne fremgår, at forsikringerne
ikke gælder under krig eller krigslignende forhold. Forenede
Gruppeliv fortolker dette således i relation til personel udsendt
til det tidligere Jugoslavien, at forsikringerne ikke kommer til
udbetaling, såfremt tilskadekomst/død skyldes en aktiv krigshandling foretaget af den skadelidte. I andre situationer dækker
forsikringen normalt. Forenede Gruppeliv har oplyst, at denne
fortolkning vil kunne ændres, såfremt situationen ændrer sig.
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Bonusordningen.
Omfatter kontraktansat personel, der ikke er omfattet af
andre pensionsordninger. Der er aftalt bonusordninger med Hærens
Konstabel- og Korporalforening, Centralforeningen for Stampersonel og Hovedorganisationen for Officerer i Forsvaret (AC).
Ordningen er en arbejdsgiverfinansieret opsparingsordning.
Når den ansatte - inklusive værnepligten - har gjort sammenlagt
18 måneders tjeneste, indbetales månedligt et beløb på 10% af
den pensionsgivende løn til en bonusfond.
Den til enhver tid indestående bonus kan udbetales indendet planlagte kontraktophør, såfremt opspareren invalideres,
således at den pågældende vil være berettiget til at oppebære
højeste eller mellemste førtidspension i henhold til lov om
social pension, eller såfremt opspareren dør. Opsparingen udbetales til ægtefælle eller livsarvinger.
For personer, der er ansat i henhold til aftalen med Centralforeningen for Stampersonel, ophører bonusordningen på det
tidspunkt, hvor den ansatte fylder 26 år og har gjort tjeneste
i forsvaret 4 år ud over elevtid. Derefter overgår de pågældende
til en arbejdsmarkedspensionsordning.

Sarliqt beløb ved dødsfald.
Omfatter bonusberettiget stampersonel under såvel udsendelser som under tjeneste her i landet. Ordningen er etableret ved
aftale/overenskomst med hhv. Centralforeningen for~tampersonel
og Hærens Konstabel- og Korporalforening.
Omkommer den ansatte under tjenestens udførelse, ydes dennes
ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem den ansatte havde
forsørgerpligt, et beløb på 20.000 kr. pr. person - dog maksimalt
80.000 kr. Der ydes ingen beløb til boet.
Ved 100% invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenes ten
ydes 80.000 kr.
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Arbejdsmarkedspension.
Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel
har indgået aftale om en arbejdsmarkedspensionsordning for kontraktansat personel ansat til korttidstjeneste.
Den ansatte overgår til en arbejdsmarkedspensionsordning
ved det fyldte 26.år, såfremt den pågældende på det tidspunkt
har gjort tjeneste i forsvaret 4 år ud over elevtid. Der indbetales ialt 10½% af den pensionsgivende løn på en særlig konto.
Den til enhver tid indestående arbejdsmarkedspensionsopsparing kan udbetales inden det fyldte 60. år, såfremt opsparereninvalideres, og den pågældende vil være berettiget til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension i henhold til lov
om social pension. Dette er ligeledes betingelsen for udbetaling
af erhvervsudygtighedsrenten.
Såfremt opspareren dør, udbetales opsparingen til ægtefælle
eller livsarvinger.
I tilknytning til ordningen er der i Forenede Gruppeliv
oprettet følgende:
l)
Børnerente; 10.200 kr. årligt til det fyldte 21.år
(1993 niveau)
2)
Brhvervsuciygtighed; 50.300 kr. årligt til det fyldte
60.år (april 1993-niveau).
Forsikringen undtager dog skader som følge af krigshand-•
linger m.m., jf. bemærkningerne til Statens Gruppelivsordninger.

lapita1pen1iopsordninqer.
Omfatter personel ansat til langtidstjeneste, der ikke aflønnes med en tjenestemands- eller tjenestemandslignende løn,
samt kontraktansatte officerer til langtidstjeneste, der aflønnes
efter pilotlønrammen.
Den til enhver tid indestående kapitalopsparing kan udbetales inden det fyldte 60.år, såfremt opspareren invalideres,
således at den pågældende vil være berettiget til at oppebære
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højeste eller mellemste førtidspension i henhold til lov om
social pension.
Såfremt opspareren dør, kommer opsparingen til udbetaling
til ægtefælle eller livsarvinger.
Ved aftale mellem Forsvarsministeriet og de respektive
organisationer er det fastsat, at der i tilknytning til kapitalpensionsordningerne skal oprettes gruppelivsforsikring. Disse
er p.t. tegnet i Forenede Gruppeliv:
Centralforeningen for Stampersonel:

1)
2)
3)

Livsforsikring; 353.ooo kr. (1993-niveau).
Erhvervsudyqtighed; 50.300 kr. årligt til det fyldte
60.år (1993-niveau).
Børneforsikring; 50.300 kr. årligt til det fyldte
21.år (1993-niveau).

Barens Konstabel- og Korporalforening:

1)
2)
3)

Livsforsikring: 503.000 kr. (1993-niveau).
Erhvervsudygtiqhed; so.300 kr. årligt til det fyldte
60.år (april 1993-niveau).
Børneforsikring; 50.300 kr. årligt til det fyldte
21.år (1993-niveau).

Der er mulighed for at indsætte en begunstiget i stedet for
ægtefælle/livsarvinger til livsforsikringssummen.
Forsikringerne undtager dog skader som følge af krigshandlinger m.m., jf. bemærkningerne til Statens Gruppelivsordninger.

Gruppelivsforsikring tor personel P4 rådiqhedskontrakter.
Omfatter alt personel under indkommanderinger til afvikling
af rådighedstj eneste i henhold til en kontrakt om rådighedspligt.
Ydes ikke under udsendelser, hvor de pågældende er ansat på tidsbestemte korttidskontrakter. Ordningen er etableret i henhold
til aftale/overenskomst ved tegning af en forsikringspolice i
et privat forsikringsselskab.
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Ved død eller tilskadekomst i tjenesten ydes en kapitalerstatning til den ansatte eller dennes efterladte (prisniveau
1993):
1)

Ved død:
Ægtefælle/samlever (6 måneder):
Børn under 18 år:
Ingen forsørgerpligt
(begravelseshjælp):

2)

Ved 100% invaliditet:

574.000 kr.
29.000 kr.
15.000 kr.
574.000 kr.

Der ydes ingen erstatning
formengrader under 5\.
Forsikringen undtager skader som følge af krigshandlinger
m.m.

Tjene1t1rejseforsikrinq.
Ordningen omfatter lægehjælp, hospitalsbehandling, medicin
og eventuel hjemtransport samt almindelig rejseforsikring under
tjenesterejser for statsansatte til udlandet. Der tegnes ingen
forsikringer under indenlandske tjenesterejser. Ordningen er etableret i henhold til aftale/overenskomst ved tegning af en forsikringspolice i et privat forsikringsselskab.
Såfremt den ansatte omkommer eller invalideres under tjenesterejsen, udbetales der i henhold til forsikringspolicen tillige
en forsikringssum på 400.000 kr. til ægtefællen, samleveren med
over 1 års samliv eller børn under 18 år. Efterlades der ikke
personer, over for hvem den ansatte havde forsørgerpligt, ydes
et mindre beløb på 20.000 kr. til boet.
Der tegnes ikke tjenesterejseforsikring for personer, der
udsendes til tjeneste ved styrker under f.eks. FN, idet lægebehandling, hjemtransport mv. varetages af forsvaret eller FN.
Forsikringen undtager skader som følge af krigshandlinger
m.m.
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m-etablerede forsikringer.
omfatter FN-observatører og FN-vagter (men ikke personel
ved FN-styrker) .
Ved de missioner, hvor personellet afgives som enkeltindivider uden at være under en samlet national kommando, overtager
FN en del af det ansvar, som normalt varetages nationalt. Det
vil bl.a. sige behandling hos læge og på hospital. Endvidere er
der etableret en forsikringsordning, der dels er en ulykkesforsikring, dels er en rejseforsikring af visse private genstande .
Forsikringsordningerne fremgår af de af FN til hver mission
udarbejdede administrative bestemmelser. I det store og hele er
bestemmelserne udarbejdet på grundlag af ensartede principper,
men der er variationer fra mission til mission.
Lægelig/medicinsk behandling og hospitalsindlæggelser varetages af missionen på FN's regning. Udgifter til tandbehandling
refunderes kun i det omfang, der er tale om en af tjenesten
påført skade eller sygdom.
omkommer observatøren/vagten under eller som direkte følge
af tjenestens udførelse, ydes en erstatning til de efterladte
på 20. 000 US$ eller to års løn (ekskl. godtgørelser) . Det største
erstatningsbeløb anvendes.
Inden for visse nærmere regler og beløbsgrænser yder FN
erstatning for tab eller tyveri af visse personlige effekter,
når disse går tabt som følge af tjenestens udførelse.
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spørgsmål 22:
"Forsvarskolllll\andoen har udarbejdet notat vedrørende
støtteforanstaltninger for udsendt personel. Heraf fremgår,
at der er behov for en bedre udvælgelse af personel, der udsendes til FN-tjeneste m.v. Hvilke udvælgelseskriterier agter
ministeren at anvende for personel til den internationale
brigade?"

svar:
Udvælgelse af personel til FN-tjeneste efter afslutning af den første samlede tjeneste som værnepligtig sker
bl.a. på grundlag af en vurdering af en række personlige
egenskaber, herunder fysisk formåen, indstilling, tilpasning
til det militære miljø, samarbejdsevne og personlighedstræk.
Det er således personel, der ha~ udført tilfredsstillende tjeneste, og som ikke har problemer med kriminalitet, alkohol eller stofmisbrug, der vælges til FN-tjeneste.
De nævnte udvælgelseskriterier påregnes anvendt ved
udtagelse af personel til Den Danske Internationale Brigade.

spørasm61 23;
"Hvor mange bemyndigelser til ministeren indeholder
de 6 paragraffer i lovforslaget?"
Svar:

Der er 10 bemyndigelser til forsvarsministeren i
lovforslaget, hvoraf hovedparten er en gentagelse af bemyndigelser i tekstanmærkninger til finansloven eller i personelloven.

spørasm!l 24;
"Hvorledes agter ministeren at benytte lovforslagets
talrige bemyndigelser?
Besvarelsen bedes nøje gennemgå hver enkelt bemyndigelse samt den forventede anvendelse heraf, dog kan det en-
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lige eksempel, hvor der i bemærkningerne redegøres for bemyndigelsens anvendelse, overspringes. 11

svar;
Bemyndigelsen i lovforslagets S 1, nr. 2, overføres
fra tekstanmærkning nr. 52 til finanslovens S 12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til at fastsætte løn
mv. til det indkaldte værnepligtige personel.
1.

Bemyndigelsen i lovforslagets S 1, nr. 3, overføres
fra tekstanmærkning nr. 52 til finanslovens S 12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til at fastsætte løn
mv. til personel, der forretter tjeneste under krig eller
andre ekstraordinære forhold.
2.

Vedrørende bemyndigelsen i lovforslaget S 1, nr. 4,
S 11, stk. 1, henvises til besvarelsen af spørgsmål 4 og 7.
3.

Bemyndigelsen i lovforslagets S 1, nr. 4, S 11, stk.
2, overføres fra tekstanmærkning nr. 51 til finanslovens S
12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til at
fastsætte udetillæg mv. til personel, der forretter tjeneste
i udlandet.
4.

Bemyndigelsen i lovforslagets S 1, nr. ~, S lla,
stk. 1, overføres fra tekstanmærkning nr. 53 til finanslovens
S 12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til
at fastsætte regler for ydelse af erstatning for tab af forsørger, erstatning til boet efter en person, som ikke kan
betragtes som forsørger, og godtgørelse for varigt men.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 8
og 9.

5.

6.
Vedrørende lovforslagets S l, nr. S, S lla, stk. 2,
vil Forsvarsministeriet udstede en bekendtgørelse i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget.
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7.
Bemyndigelsen i lovforslagets§ 2, nr. 1, overføres
fra tekstanmærkning nr. 52 til finanslovens S 12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til at fastsætte løn
mv. til personel i hjemmeværnet, der forretter tjeneste under
krig eller andre ekstraordinære forhold.
8.
Bemyndigelsen i lovforslagets S 2, nr. 2, overføres
fra tekstanmærkning nr. 52 til finanslovens S 12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til at fastsætte regler for udbetaling af ydelser mv. til frivilligt personel i
hjemmeværnet.
9.
Bemyndigelsen i lovforslagets§ 2, nr. 3, overføres
fra tekstanmærkning nr. 53 til finanslovens S 12. Forsvarsministeriet. Den agtes som hidtil anvendt til at fastsætte regler for ydelse af erstatning for tab af forsørger, erstatning
til boet efter en person, som ikke kan betragtes som forsørger, og godtgørelse for varigt m6n.
10.
Bemyndigelsen i lovforslagets S 5, stk.6, påregnes
anvendt til at udvide orlovsordningens anvendelsesområde til
tillige at omfatte offentligt anerkendte uddannelser og undervisning på andre ministerområder efter tilsvarende retningslinier som angivet for uddannelser og undervisning inden
for Undervisningsministeriets område, jf. bemærkningen til
stk.6.

spørgsmål 2s;
"Vil ministeren forpligte sig og sine efterfølgere
til at underrette Folketingets Forsvarsudvalg forud for en
eventuel anden anvendelse af lovens bestemmelser end angivet
i svaret på foregående spørgsmål?"
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svar;
Bemyndigelserne agtes anvendt som skitseret i besvarelsen af spørgsmål 24.

spørqsmA.1 26;
11 Kan ministeren bekræfte, at bestemmelsen i den foreslåede affattelse af S 11 "Personellet har efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ..•. " i teorien kan betyde, at danske soldater kan blive sendt til Ydre Mongoliet
eller andre eksotiske steder på kloden for at udkæmpe krige,
som ikke truer Danmarks selvstændighed eller frihed?"

svar;
Forsvarsministeren kan ikke uden Folketingets samtykke udsende danske soldater til at udkæmpe krige, jf.
grundlovens S 19, stk. 2.

spørasmA.1 21;
"Kan ministeren bekræfte, at kræfter i NATO (bl.a.
USA) ønsker, at NATO skal kunne påtage sig 11 out-of-area-opgaver11 uden for NATO's traktatfæstede område, og kan ministeren bekræfte, at den foreslåede affattelse af S 11 muliggør, at danske styrker som følge af en mulig kommende NATOforpligtelse kan blive udsendt til "out-of-area-krige",
f.eks. borgerkrige i det tidligere Jugoslavien, Sovjetunionen
eller konflikter i Afrika?"

svar:
Ved Atlantpagtens art. 5 er det fastslået, at såfremt et eller flere medlemslande angribes "skal hver af dem
under udøvelse af retten til individuelt eller kollektivt
selvforsvar, som er anerkendt ved art. 51 i De Forenede Nationers pagt, bistå den eller de således angrebne deltagerlande
ved straks, hver for sig og i forståelse med de øvrige delta-
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gerlande, at tage sådanne skridt, derunder anvendelse af væbnet magt, som hver af dem anser for nødvendige ..• 11 •
Atlantpagtens art. 6 anviser begrænsninger i det
geografiske område, hvor medlemsstaternes gensidige bistandsforpligtelse jf. art. 5 er gældende, såfremt en medlemsnation
eller dens styrker udsættes for et væbnet angreb. Det fremgår
af art. 6, at det geografiske område er begrænset til medlemsstaternes territorium i Europa eller Nordamerika, tyrkisk
territorium samt øer i Middelhavsområdet og i det nordatlantiske område nord for Krebsens Vendekreds. Hertil kommer, at
bestemmelserne i art. 5 også omfatter væbnede angreb på medlemsstaternes styrker, fartøjer eller flyvemaskiner i nævnte
områder og farvande.
Atlantpagten åbner dermed ikke mulighed for operationer i henhold til art. 5 uden for det traktatfæstede område, således ej heller med danske styrker.
NATO-landene er dog enige om, at Alliancen og de
ressourcer, man råder over, skal kunne stilles til rådighed
for FN og CSCE til understøttelse af de to organisationers
virke. Denne beslutning er taget under henvisning til Atlantpagtens art. 4, der omhandler konsultation om territorial
integritet, politisk uafhængighed eller sikkerhed af betydning for en eller flere medlemsstater.
NATO's råd skal også tage stilling i hvert enkelt
tilfælde, hvorefter de enkelte lande kan tage sti~ling til
egen deltagelse.
Der er iblandt medlemsstaterne enighed om, at ethvert militært bidrag til FN eller CSCE skal autoriseres af
disse organisationer for at muliggøre rådighedsstillelse af
NATO-styrker. Der er enighed om, at deltagelse i sådanne operationer i henhold til Atlantpagtens art. 4 er enhver medlemsstats suveræne beslutning.
I alle de nævnte relationer vil en beslutning om
danske militære styrkers deltagelse suverænt være en dansk
afgørelse.
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spørgsmål 2s;
"Kan ministeren bekræfte, at den foreslåede affattelse af S 11 i teorien kan medføre, at en ko111lllende forsvarsminister kan udsende uuddannede værnepligtige til opgaver
uden for landets grænser?
Hvis det ikke er hensigten at fastholde denne teoretiske mulighed, hvad er da årsagen til, at paragraffen er så
bredt formuleret?"

svar:
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 12 og 16
samt til bemærkningerne til lovforslaget.

Spørgsmål 29;
"Vil ministeren give en udtømmende opregning af de i
den foreslåede affattelse af S 11 nævnte "internationale organisationer", som kan medføre, at danske styrker skal løse
opgaver uden for landets grænser?"

svar;
Lovbestemmelsens indhold er ikke begrænset til den
øjeblikkelige internationale situation. I øjeblikket er der
tale om opgaver for FN, CSCE, NATO og EU, men bestemmelsen
vil også kunne anvendes ved løsning af andre opgaver, der
følger af den internationale udvikling.
Som det er tilfældet med de opgaver, Danmark løser
for ovennævnte organisationer, vil ogsl bidrag til løsning af
opgaver for andre internationale organisationer forudsætte en
selvstændig dansk beslutning i Folketinget, eller at regeringen forudgående rådfører sig med Udenrigspolitisk Nævn i
overensstemmelse med hidtidig praksis.
I tilfælde, hvor magtanvendelse mod fremmed stat ud
over selvforsvar er autoriseret, skal Folketingets samtykke
indhentes, jf. grundlovens S 19, stk.2.
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spørgsmål 30:
"IS 12, stk. 2, i lov nr. 231 om hjemmeværnet om-

tales "andre ekstraordinære forhold". Vil ministeren give en
udtømmende beskrivelse af, hvad der forstås ved dette udtryk?"

svar;
Andre ekstraordinære forhold foreligger, når statens
handlefrihed og sikkerhed er truet, uden at der er tale om
egentlig krig.

spørgsmål 31:
"I lovforslagets S 3 om statens uddannelsesstøtte
foreslås en begunstigelse af SU-modtagere, der har indgået
kontrakt med forsvaret. Vil ministeren også lade denne begunstigelse omfatte fredsarbejdere i internationale organisationer, der arbejder med ikke-militære konfliktløsninger?"

svar;
Lovforslaget omfatter alene personer, der udsendes
af forsvaret.

Spørgpål 32;
"Kan ministeren bekræfte, at den beordringskompetence som tillægges ham i den i lovforslagets S 1, uhder nr. 4
foreslåede affattelse af S 11 er helt ubegrænset?"

svar;
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 4, 7 og 26
samt bemærkningerne til lovforslaget.

sp1rasm61 33;
"Betyder beordringskompetencen nævnt i den i lovforslagets S 1, under nr. 4 foreslåede affattelse af S 11 ikke,
at s!vel værnepligtige som forsvarets ansatte i teorien kan
udkommanderes til en hvilken som helst krig, hvor som helst i
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verden, blot man fortolker den som liggende inden for grundlovens S 81 og blot ministeren har et folketingsflertal bag
sig?"

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 26 samt
bemærkningerne til lovforslaget.

spørgsmål 34:
"Af bemærkningerne til lovforslagets nr. 4 (S 11,
stk. l) fremgår det: "Personel indkaldt til første samlede
tjeneste som værnepligtig vil i forbindelse med eventuel deltagelse i fredsskabende operationer på mandat fra FN eller
CSCE få mulighed for at melde fra".
a)

Betyder dette, at en værnepligtig, som melder fra,
straffes - eventuelt med anden form for tjeneste end
værnepligtige, der ikke melder fra?

b)

Betyder dette, at udsendt personel foranlediget af
EU, WEU, NATO eller andre nuværende eller kommende
militære alliancer ikke får mulighed for at melde
fra?

c)

Vil ministeren sikre, at alle værnepligtige får mulighed for at melde fra på ethvert tidspunkt før den
fysiske udsendelse?"

svar;
Nej. De pågældende uddannes fortsat med henblik på
at indgå i mobiliseringsstyrken.

Ad a)

Ad b)
Det er forudsat, at de pågældende vil få mulighed
for at melde fra til deltagelse i alle fredsskabende operationer. Dette gælder naturligvis ikke opgaver i henhold til
Atlantpagtens art. s.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål
29.

Ad c)

Ja.
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spørgsmål JS;
"Af bemærkningerne fremglr det udtrykkeligt, at der
ikke udbetales erstatning ved selvmord eller ved forsætligt
selvpåført skade.
Betyder det, at efterladte efter en soldat, som i
depression over krigens gru, granatchok eller lignende beglr
selvmord ikke kan påregne erstatning? Tror ministeren, at de
efterladte finder denne skelnen rimelig?"

svar;
Ordningen er i overensstemmelse med almindelig praksis på forsikringsområdet.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål
19.

spørgsmål 36:
"Hvad er ministerens holdning til, at værnepligtige
efter en vis tjenestetid - f.eks. 6 måneder - afkræves sin
stilling til deltagelse i internationale opgaver?"

svar;
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 12, 22 og
34.
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Bilag til Forsvarsministerens
skrivelse af 23. november 1993.

{L 6 - bilag 31)

spørqsmll 37:
"Udvalget udbeder sig ministerens kommentar til
Fremskridtspartiets ændringsforslag, jf. bilag 30."

svar;
Jeg kan ikke støtte Fremskridtspartiets ændringsforslag.
Jeg skal indledningsvis erindre om, at regeringens
sigte med lovforslaget alene er at tydeliggøre rækkevidden af
Forsvarsministerens beordringskompetence med en bemærkning
om, at personel indkaldt til første samlede tjeneste som værnepligtig i forbindelse med eventuel deltagelse i fredsskabende operationer på mandat fra FN eller CSCE vil få mulighed
for at melde fra.
Jeg skal herudover pege på, at Fremskridtspartiets
ændringsforslag vil indebære, at værnepligtige med mindre end
6 måneders tjeneste ikke kan deltage i fx NATO-øvelser uden
for landets grænser, og at værnepligtige med mere end 6 måneders tjeneste kun vil kunne deltage i sådanne øvelser efter
eget valg.
Endvidere vil de kategorier af værnepligtige, for
hvem den første samlede tjeneste er mindre end 6 måneder,
være afskåret fra enhver form for tjeneste uden for landets
grænser.
Endelig skal jeg henvise til bemærkningerne til lovforslaget samt min besvarelse af spørgsmålene 4, s, 7, 12,
13, 26, 28, 29, 32, 34 og 36 samt af samrådsspørgsmålene A, B
og c.

85

4. oktober 1993
J.nr. 6.0.6.
HJN/aa

Forsvarsministeriet
Slotholmsgade IO
1216 København K

Udkast til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om
hjemmeværnet, lov om uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.
Idet der henvises til ministeriets skrivelse af 17. september 1993, skal Finanssektorens
Arbejdsgiverforening bemærke følgende:
Fmanssektorens Arbejdsgiverforening har fuld forståelse for, at dansk forsvar fortsat
skal kunne leve op til den internationale situation, der stiller krav om et øget dansk
engagement i løsningen af opgaver som for eksempel forebyggende diplomati, fredsskabende, fredsbevarende og fredsopbyggende opgaver for internationale organisationer. Det er dog FA's holdning, at danske private arbejdsgivere ikke bør pålægges
en byrde i denne sammenhæng.
FA ligger således på linie med det af Dansk Arbejdsgiverforening udtrykte, nemlig at
personer, der frivilligt tegner kontrakt med forsvaret til tjeneste i forsvarets særlige
enheder, som udgangspunkt må sidestilles med andre frivillige aktiviteter eller orlov i
øvrigt Aftale om frihed i forbindelse med kontrakttjeneste i forsvaret må bero på en
frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
Finanssektorens Arbejdsgiverforening tager derfor afstand fra det fremsendte udkast
til lovforslag om ændring af ovennævnte love. FA er dog parat til at indgl i drøftelser
om forsvarets nye opgaver, bl. a. med det fonn!l at kunne bistå med oplysning og
rådgivning om de ansættelsesretlige konsekvenser,
Såfremt det besluttes at fremsætte forslaget, finder FA, at det er af afgørende betydning, at der i lovforslaget angives en tidsmæssig begrænsning på. hvor længe en arbejdsgiver skal acceptere en sådan orlov. Det vil for eksempel ikke være realistisk at
forestille sig, at en arbejdsgiver skal kunne genansætte en person, der har været i
frivillig tjeneste i flere år.
Med venlig hilsen

~11~
Steen A. Rasmussen

Finanssektorens Arbejdsgh-erforeninl(
Store Kung"nsgad~ RI C Po~tboks !KJ~:; • 102:! Kob1.-nhavn K · T,•l,..ion JJ !Il 47 00 Tdef.Lx :~l !li 17 !;t;
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Forsvarsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

30. september 1993
DIC/RB/0424

Udkast til lov om ændring af lov om forsvarets personnel, lov om hjemmeværnet,
lov om uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Idet der henvises til ministeriets skrivelse af 17. september 1993, skal Dansk Arbejdsgiverforening fremkomme med følgende bemærkninger:
Dansk Arbejdsgiverforening har forståelse for, at Danmark må gøre en insats for at
sikre, at den urolige situation på europæisk plan ikke udvikler sig yderligere. Det er dog
Dansk Arbejdsgiverforenings holdning, at danske private arbejdsgivere ikke skal pålægges en byrde ved etablering af den danske internationale brigade.
Når personer frivilligt tegner kontrakt med forsvaret til tjeneste i forsvarets særlige
enheder, f.eks. FN-tjeneste eller lignende, må og bør dette efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse sidestilles med andre frivillige aktiviteter eller orlov i øvrigt. Det
st!r den enkelte person frit for at vælge, om vedkommende ønsker at bevare tilknytningen til det danske arbejdsmarked eller uddannelsessystem.
Efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse bør aftale om frihed i forbindelse med
kontrakttjeneste i forsvaret bero på en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, om arbejdsgiveren i den konlcrcte situation vil påtage sig en sådan byrde. Dansk
Arbejdsgiverforening finder det mest tjenligt for ansættelsesforholdet, at frihed under
risikofyldte omstændigheder til militærtjeneste (udover værnepligten) sker med arbejdsgiverens fulde forståelse.

Dansk Arbejdsgiverforening tager derfor afstand fra det fremsendte udkast til lovforslag
om ændring af ovennævnte love.
Såfremt det mod forventning politisk besluttes at fremsættes ovennævnte forslag, skal
Dansk Arbejdsgiverforening anmode om at blive hørt igen.
Med venlig hilsen
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING
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SAMMENSLUTNINGEN AF
LANDBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENINGER
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Forsvarsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Dato · 30.09.1993
Sag nr 08.25/kmx

Vedr.: Forslag til lov om orlov til FN-tjeneste m.v.
I et brev af 17. september 1993 (Deres j.nr. 6.kt.93-5667-14) bar Forsvarsministeriet
opfordret Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SAIA) til at
fremsende eventuelle bemzrkninger til ministeriets udkast til lov om zndring af lov
om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om uddannelsesstøtte og lov om
værnspligtsorlov m.v. særligt med henblik pl de forcsllede regler om ret til fravær fra
arbejdet i forbindelse med indkaldelse til FN-tjeneste, der følger af en indglet rådigbedskontrakt med forsvaret.
I besvarelse af ministeriets henvendelse skal SAIA indledningsvis bemærke, at vi
fuldt ud kan tilslutte os tanken om at opstille en dansk international brigade, der skal
bidrage til løsningen af en række internationale opgaver, slledcs som dette er forudsat
i "Aftale af 13. november 1992 om forsvarets ordning 1993-94". SAIA er slledcs
principielt positivt indstillet slvel over for den politiske beslutning om, at Danmark
bør deltage i internationale fredsskabende og fredsbevarende opgaver, som over for
de borgere, der ønsker at yde et personligt bidrag til dette arbejde.
Hvis en medarbejder ønsker at bidrage til en fredeligere udvikling i verden omkring
os, hvad enten dette skal ske ved deltagelse i en fredsbevarende styrke eller som frivillig udsendt til hospitals-, sundheds- eller uddannelsesprojekter m.v., vil arbejdsgiverne i SAIA betragte dette ønske som et positivt tegn pl medarbejderens samfundsengagement, som fortjener størst mulig opmuntring.
Det er imidlertid SAIA's opfattelse, at danske virksomheder - ved de senere Ars
mange lovinitiativer og overenskomstmæssige aftaler vedrørende lønmodtagernes
ubetingede ret til orlov f.eks. i forbindelse med graviditet, barsel, børnepasning og
uddannelse, og den aftalemæssige mulighed for orlov til ikke nzrmere bestemte formil f.eks. i forbindelse med sabbat, uddannelse eller pleje af nærstlende syge
familiemedlemmer - kan fl vanskeligt ved at opbygge og fastholde virksomhedens
organisation og kan f1 svzrt ved at tilrettelzgge arbejdet på en langsigtet og hensigtsmæssig mide, hvis der sker en yderligere udvidelse af omrldet for lønmodtagerens ubetingede ret til at holde orlov og vende tilbage til sin tidligere stilling.
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For sml og mellemstore virksomheder og for virksomheder, som har brug for medarbejdere med en særlig uddannelse og specielle kvalifikationer, der gennem oplæring
er tilpasset virksomhedens behov, kan det være meget vanskeligt at erstatte en
orlovssøgende medarbejders specielle kvalifikationer og praktiske virksomhedserfaringer gennem ansættelse af en vikar.
PA denne baggrund er det SAlA's opfattelse, at der principielt ikke bør lovgives om
yderligere orlovsordninger, hvorimod fravær fra arbejdet i kortere eller længere
perioder - med ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende stilling i virksomheden - bør aftales direkte mellem den plgældende lønmodtager og virksomheden, siledes at der kan tages hensyn til virksomhedens eventuelle driftsmæssigt
begrundede indvendinger imod et orlovsønske.
Som følge heraf kan SALA ikke støtte et lovforslag om, at lønmodtagere, der i frivillig kontrakt med forsvaret bar stillet sig til rldighed for FN-tjeneste m.v., skal have
ubetinget ret til orlov og nyde særlig beskyttelse imod afskedigelse.
Det skal afslutningsvis bemærkes, at SAlA har bl.de opklarende spørgsmil og konkrete indvendinger til indholdet af det fremsendte udkast, hvorfor vi - slfremt det
mitte blive besluttet at fremsætte forslag om lovændringer pl dette omrade - venligst
skal anmode om igen at blive hørt omkring sagen.

Med venlig hilsen,

Sammenslutningen af Landbrugets
Arbejdsgiverforeninger
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LIGESTILLINGSRADET

::::;.;;.;;:::;:,~::~i)~;.'.:'.:'???:=:···· .... TORDENSKJOLDSGADE 27. 3. · DK•I0S~ KØBENHAVN K · TLF. 339233 li · TELEFAX 33 9131 I~
···~::::;;;}.~.--·:::::::i~l♦J:t:? ·~:•

··:;.:«~::::::::J.;R;svarsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dato
1 8 OKT. 1993
Vort j.nr. D.0-6
Deres j.nr.
AA/LC(Rådet/breve)

I skrivelse af 30. september 1993 har Forsvarsministeriet
anmodet om Ligestillingsrådets bemærkninger til ovennævnte
nye lovgivning.
Ligestillingsrådet finder det positivt, at der i forbindelse
med etableringen af en dansk international brigade åbnes mulighed for, at kvinder, der ikke i forvejen er militært uddannet, vil kunne modtage den fornØdne militære uddannelse
og indg& kontrakt om at forrette tjeneste ved den internationale brigade.
Ligestillingsrådet lægger vægt på, at kvinder skal have samme adgang til uddannelse og beskæftigelse som mænd.
Ligestillingsrådet vil derfor samtidig gøre opmærksom på, at
Rådet finder det rimeligt, hvis kvinder, når de selv ønsker
det, får mulighed for at gennemgå en militær uddannelse svarende til den første samlede tjeneste for værnepligtige og
på samme vilkår som disse inden for alle områder i forsvaret.
DA kan dog ikke tilslutte sig, at den i den nuværende værnepligtsorlovs værende beskyttelse mod afskedigelse udstrækkes, således at beskyttelsen også vil omfatte lønmodtagere ,
som stiller sig til rådighed for FN-tjeneste. Såfremt den
enkelte lønmodtager, der har indgået kontrakt med forsvaret,
ønsker at vende tilbage til sin civile lønmodtagerstilling
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efter kontraktperiodens udløb med forsvaret, må dette bero
på en konkret aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.
Med venlig hilsen

91

[p(UJ

r·orsvarsudvalget
(L 6 - bilag 3)
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København, 12. oktober 1993
FU skr.nr.

711 /

1354

Til

Folketingets forsvarsudvalg
Att. sekretær Henrik With

Emne:

foretrcdelse for forsvarsudvalget,

Ref.

Telefonisk aftale den 12. oktober.

Bilag:

l. Notat vedr. bemærkninger til lovændringsforslag om

lov om forsvarets personel.
2. Notat vedr. Vestre Landsrets dom; Grundlov - Værne-

pligt.

Jf. ref. skal Forretningsudvalgene for Værnepligtige hermed
anmode om foretræde for forsvarsudvalget.
Forretningsudvalget ønsker at foretræde torsdag den 14.
oktober, subsidiært den 21. oktober.
Forretningsudvalget møder med følgende personer:
Menig Jesper Malm
Menig Martin Berg
sergent Thomas R, Seloy
Det i bilag nævnte materiale er kopieret i 70 eksemplarer.
Eventuelle spøgsmål rettes til Martin Berg, tlf. 3927 2121.

Med venlig hilsen
P, U. V.
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12 OKT 1993

Notat vedr. bemærkninger til lovændringsforslag til
lov om forsvarets personel.

Emne:

værnepligtiges eventuelle deltagelse i fredsbevarende
operationer ,

Ref:

1. Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets
personel
2. Bemærkninger til lovforslaget

I bemærkningerne til lovforslaget står der til S 11, stk.
1. anført at:
1.
"Efter grundloven er enhver mand forpligtet til med sin
person at bidrage til færdelandets forsvar efter de nærmere
bestemmelser, som loven foreskriver. Forsvaret af Danmark er ikke
begrænset til aktiviteter på dansk område. Også deltagelse i
tjeneste udenfor landets grænser kan efter omstændighederne
udgøre et led i fædrelandets forsvar, jf. for eksempel Vestre
Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 1976, side 395. 11
2.
"For klart at fastlægge rækkevidden af forsvarsministerens
beordringskompetence foreslår regeringen imidlertd, at bestemmelsen i personellovens S 11 præsiceres, således at det
udtrykkeligt fremgår at bestemmelsen ikke er begrænset til
bestemte former for tjeneste i udlandet."
3.
"Personel indkaldt til første samlede tjeneste som værnepligtig vil i forbindeles med eventuel deltagelse i fredsskabende operationer på mandat fra FN eller CSCE, få mulighed for
at melde fra."
FORRETNINGSUDVALGETS KOMMENTARER TIL BEMÆRKNINGERNE:
Ad. 1:
Der bør stilles store spørgsmålstegn vedr. Vestre
Landsrets dom fra 1975. Problemstillingen er uddybet i "Notat
vedr. Vestre Landsrets dom Grundlov - Værnepligt."
Ad. 2:
Bemærkningerne lægger her op til, at forsvarsministeren
tillægges uindskrænket beordringskompetence overfor forsvarets
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personel, herunder værnepligtige. Forsvarsministeriet for111odes
her at henvise til problematikken omkring folketingsbeslutningen
omkring værnepligtige på Niels Juel af 2. juni 1993.
Ad. 3:
Det fremstår helt klart, at muligheden for at sige fra
kYn gælder i forbindelse med eventuel deltagelse i fredsskabende
operationer. Det betyder, at værnepligtige ikke får mulighed for
at sige fra i forbindelse med fredsbevarende eller humanitære
operationer i udlandet.
HOLDNINGER OG ANBEFALINGER:
1.
Dat er Porretningauc!valgats klare holdning, at lll&D indkalder
varnepligtig• til uc!c!annelae, som derefter at overglr i hovedforavaraatyrken/mobiliaeringaatyrken. sl lange man er varnepligtig
er aan under uddannelse.

Indkaldte værnepligtige når først det nødvendige uddannelsesstade til løsning af opgaver i hovedforsvarsstyrken/mobiliseringsstyrken ved hjemsendelse. Med nedsættelsen af værnepligtstiden nås uddannelsesmålene ikke inden for den første samlede
tjeneste, men forudsættes bibragt under efterfølgende mønstringsøvelser og resterende uddannelse af fem ugers varighed.
Her henvises bl.a. til Rapport vedr. den fremtidige
anvendelse af værnepligtige i Forsvaret fra marts 1987, som klart
påviser, at værnepligtige først kan bruges i egentlig krigstjeneste i afslutningen af den første samlede tjeneste, samt
gældende uddannelsesdirektiver.
Udsendelsen af værnepligtige under den første samlede
tjeneste er yderst betænkelig og foruroligende. Beordring af værnepligtige til operationer i udlandet er hverken sikkerhedsmæssigt eller militært operationelt ansvarligt.
Dette forhold gælder, uanset om der er mulighed for at melde
fra ved fredsskabende operationer. Såvel den enkeltes som
enhedens sikkerhed samt den enkeltes militære færdigheder og
enhedens operationsevne påkræver, at soldaterne har fået den
nødvendige uddannelse.
2.
Den psykologisk• effekt bos de kommende varnepligtige bør
ikke undervurder••• Alene uvisheden om chancen for at blive udkommanderet vil fl mange værnepligtige til at melde sig til
militarn.gtertjeneste.

Chefen for indenrigsministeriets militærnægteradministration
oplyser, at der fra 1. halvår l99l til 1. halvår 1993 er sket en
stigning på 63% i antallet af nægtere til militærtjeneste. Mange
nævner den internationalt optrappede situation og krisen i
Jugoslavien som årsag. Dette er i øvrigt ikke et isoleret dansk
problem. Deutsches Bundeswehr Verband har bl.a. tidligere
orienteret Forretningsudvalget om den lignende situation i
Tyskland.
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På baggrund heraf forventer Forretningsudvalget, at flere
vil nægte militærtjeneste i de kommende år. Kan der sås den
mindste tvivl om værnepligtiges eventuelle beordring til
udlandet, vil det at aftjene værnepligt få en ny, afgørende
drejning, uantastet af den nuværende S 11 i personelloven.

Det eneste alternativ til bemærkningerne i lovforslaget, er
en omskrivning, hvori det præciseres, at denne bemyndigelse ikn
omfatter personel, indkaldt til den første samlede tjeneste som
værnepligtig. Behovet for denne formulering sker alene for at
udrydde enhver tvivl om brugen af værnepligtige i fremtiden.

Forretningsudvalget for værnepligtige
12. oktober 1993

12 OKT1993
Martin Berg
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12 OKT 1993

Notat vedr. Venstre Landsrets dom
Grundlov - Værnepligt

Emne:

Ycrnepliqtige til tjeneste i udlandet,

Ref.:

Ugeskrift for Retsvæsen 1976, Vestre Landsrets domme,
side 395-397.

Dommen omhandler en værnepligtig læge, som havde nægtet at
efterkomme en ordre om at forrette tjeneste ved det danske
kontigent ved Cypern.
Tiltalte henviste til, at ordren til ham om at gøre tjeneste
uden for landes grænser var ulovlig som stridende mod grundlovens
S 81.

.

Vestre Landsret giver ikke den tiltalte medhold, hvorfor han
idømmes 30 dagbøder å 100 kr. Domsafsigelsen faldt s. december
1975.

KOMMENTARER TIL DOMMEN.
Der er flere forhold,
svarende mere.

som gør, at dommen ikke er tids-

l.
Det er en gammel dom, som ikke har været prøvet ved
Højesteret. En dom, som umiddelbart tillægges så stor betydning,
burde været prøvet hos Højesteret.

2.
Der er tale om en færdiguddannet læge, som beordres til
tjeneste i cypern. Dette forhold er slet ikke sammenlignligt, med
de forhold, der gør sig gældende for almindelige værnepligtige
soldater, som gennem deres tjenste uddannes til en funktion.
3.
Den nuværende situation for FN-soldater er markant ændret
fra den tidligere situation på cypern. Der stilles helt andre
krav til FN-soldaterne, selvom missionerne stadigvæk betegnes som
fredsbevarende missioner.
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HOLDNINGER OG ANBEFALINGER:
Det m! konkluderes, at dommen ikke kan legitimere det
forhold, som Forsvarsministeriet lægger op til i bemærkningerne
til lov om ændring af lov om forsvarets personel.
Grundlovens S 81 bør eventuelt prøves ved Højesteret, for
at afgøre stridsspørgsmålet.
Forretningsudvalget for Værnepligtige er forsat af den
holdning, at grundlovens S 81 formulering om, at enhver mand er
forpligtet til med sin person at bidrage til fedreladets forsvar,
ikke bør dække operationer udenfor dansk neromrlde.

Forretningsudvalget for værnepligtige,
12. oktober 1993.
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Forsvarsudvalget
(L 6 - bilag 6)

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL (CS)

(Bilaget er tidligere
fejlagtigt omdelt som
alm.del - bilag 6)

~- c.o,o.oo&-osas
Dato

19 OltT 199 3

...........su

~

Til
Emne:

Folketingets Forsvarsudvalg

ror•lag til loy a •4ring af loy om for1x1ret1 ør•o.uL.

Bilag:

Centralforeningen for Stampersonel (es)
til det under emne anførte lovforslag.

bemærkninger

Vedlagt fremsendes som bilag anførte materiale, idet Centralforeningen for Stampersonel (CS) anmoder om, at materialet ml
indgl som grundlag for udvalgets videre arbejde med det under emne anførte lovforslag.

Med venlig hilsen

c~-:r<~10le Hemm· gsen
nastfo
d

T - l e n 3. 1914 - - V . Telefon 31314040 . Konlonkl: Mandag-fredag OII00-1100 . Giro 2053911!1 . Tololu 31311033
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(9

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL (CS)

Nr

Dato

Til

Forsvarsudvalget

Emne:

P0r11ag til loy ø• udring af iøv

0■

19 OKT 199 3

før•r•r•t• p1r1on11

Samtidigt med Forsvarsministeriets fremsættelse af forslag til lov
om ændring af lov om forsvarets personel, blev forslaget med tilhørende bemærkninger fremsendt til Centralforeningen for Stampersonel
(CS) 1 s udtalelse. På et møde i ministeriet den 11 OKT 1993 blev
cs•s bemærkninger til lovforslaget drøftet med embedsmænd i ministeriet. Disse drøftelser har ikke givet Forsvarsministeriet anledning til at imødekomme cs•s synspunkter. På denne baggrund tillader
es sig derfor at rette henvendelse til forsvarsudvalget i anledning
af det forestående udvalgsarbejde, idet organisationen skal anmode
udvalget om at tilgodese cs•s ønsker i forbindelse med lovforslagets endelige udarbejdelse.
Centralforeningen for Stampersonel er den forhandlingsberettigede
organisation for alt stampersonel i forsvaret, dog undtaget hærens
konstabler og korporaler. Organisationen har derfor på sine medlemmers vegne ganske vitale interesser i relation til de forhold,
hvorunder stampersonellet udsendes til tjeneste i forbindelse med
deltagelse i fredsbevarende/fredsskabende opgaver.
Det skal indledningsvis understreges, at es kan tilslutte sig hovedsigtet med loven, herunder tillige sigtet med det samlede lovkompleks i forbindelse med danske styrkers deltagelse i fredsbevarende/fredsskabende opgaver. Organisationens bemærkninger og forslag til ændringer i det fremsatte lovforslag skal derfor ses som
organisationens opfattelse af rimelige og optimale forhold for det
personel, der udsendes til deltagelse i opgaver, der indebærer en
Trommualon 3, 1e1• _,,,,..., v . Telefon 3131 .fO.fO • Kontortid: Mand&Q-f.-g 0900•1eo0 . Ql,o 20539115 • Telefax 31311033
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ikke ubetydelig risiko for liv og helbred. De seneste dages begivenheder taler sit klare sprog herom.
es•s bemærkninger til de enkelte bestemmelser i loven er følgende:
Generelt:

es skal henlede opmærksomheden på, at der i lovforslaget er taget
højde for de forsikringsmæssige konsekvenser af tilskadekomst eller
dødsfald under udøvelse af tjeneste i de fredsbevarende/fredsskabende styrker, hvorimod loven slet ikke tager stilling til en gidseltagnings- eller krigsfangesituation eller at en person simpelthen er forsvundet.
Forsvarsministeriet har under drøftelserne herom anført, at den
løn- og ydelsesmæssige behandling af personel i en sådan situation
ikke bør fremgå af loven eller lovens bemærkninger, ligesom man er
af den opfattelse, at en stillingtagen må bero på en konkret vurdering af, om den enkelte er selvforskyldt i situationen eller ej.
Kort sagt ville man betragte personel i en sådan situation som absenteret indtil andet var bevist.
es er af den opfattelse, at hjemlen til at yde en ekstraordinær social og psykologisk bistand til den pågældendes familie samt løn
m.v. i en given situation skal fremgå af bemærkningerne til loven.
es ser ingen reelle grunde til, at problemstillingen først skal behandles på det tidspunkt, hvor der foreligger en konkret situation,
især når den er erkendt ved lovforslagets fremsættelse. Det er for
es ganske uacceptabelt, hvis der for berørt personel - og især for
familien njemme i Danmark - kan herske nogen som helst tvivl om,
hvorvidt man er berettiget til de ydelser, der hidtil er oppebåret.
es skal derfor anmode udvalget om at tilsikre, at det enten af lovforslaget eller af bemærkningerne hertil kommer til at fremgå, at
personel, der hindres i at udføre tjenesten i udlandet eller om
hvem man ikke har sikre oplysninger om opholdssted, oppebærer løn
og tillæg m.v. som hidtil, samt at der iværksættes en ekstraordinær
social og psykologisk indsats overfor familien, således at denne
ikke bringes i en uholdbar menneskelig situation.
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Ad S 11 a. generelt:

es finder det meget tilfredsstillende, at den hidtidige tekstanmærkning nr. 53 til finanslovens S 12 indarbejdes i lov om forsvarets personel. es finder ligeledes, at udformningen af bestemmelsen
i væsentlig grad fjerner de uklarheder, der findes i den nuværende
formulering af tekstanmærkningen, ligesom specielt spørgsmålet om
samleverproblematikken er taget op. es finder imidlertid ikke, at
bestemmelsen i tilstrækkelig grad tager hensyn til det personel,
der påtænkes udsendt til tjeneste i de fredsbevarende/fredsskabende
styrker, hvorfor særligt skal bemærkes:
Til S 11 a. atk. l.1

es

har i forbindelse med drøftelserne med Forsvarsministeriet påpeget, at bestemmelsen og bemærkningerne hertil vil kunne give anledning til afgrænsningsproblemer. Der tænkes i denne forbindelse
f.eks. på flybesætninger i forbindelse med transport af personel
og/eller materiel til relevante konfliktområder og sanitetspersonel
i forbindelse md afhentning af sårede m.v. Dette personel er ikke
direkte omfattet af lovteksten eller bemærkningerne hertil. Forsvarsministeriet har dog givet tilsagn om, at spørgsmålet om hjælpepersonel vil blive taget op i den bekendtgørelse, der påregnes
udsendt med hjemmel i S 11 a. es er igen her af den opfattelse, at
hjemlen til at udsende en bekendtgørelse på området må forudsætte,
et lovteksten og/eller bemærkningerne hertil indeholder en tilstrækkelig tydelig beskrivelse af det personel, der er omfattet af
bestemmelsen. es finder ikke, at det tilstrækkeligt tydeligt fremgår, at personel, der udfører en sådan hjælpetjeneste i direkte
forbindelse med styrker, der udsendes eller er udsendt med henblik
på deltagelse i de i bestemmelsen beskrevne opgaver, er omfattet af
erstatningsordningen.
Forsvarsministeriet har erklæret sig principielt enig i, at bestemmelsen også omfatter personel, der som en nødvendig forudsætning
for løsningen af sådanne opgaver, pålægges arbejdsopgaver i disse
områder som led i den daglige tjeneste. Forsvarsministeriet finder
imidlertid, at der ved sådan tjeneste bør fastsættes en praktisk
tidsmæssig afgrænsning. es finder ikke, at en tidsmæssig afgræns-
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ning vil være rimelig, idet det afgørende må være, hvorvidt den pågældende besætning eller det pågældende mandskab er blevet pålagt
en opgave i relation til de fredsbevarende/fredsskabende styrker og
er under udførelsen af denne opgave. Alle andre kriterier vil være
urimelige. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at personel, der
udsendes til deltagelse i de fredsbevarende/fredsskabende styrker,
er omfattet af bestemmelsen fra det tidspunkt, de fra en dansk station el.lign. påbegynder rejsen til konfliktområdet.
es skal på denne baggrund anmode udvalget om at tilsikre, at det af
lovteksten eller af bemærkningerne hertil fremgår, at alt personel,
der udfører nødvendig tjeneste i forbindelse med opgaver i relation
til de fredsbevarende/fredsskabende styrker, er omfattet af loven i
samme omfang som de fredsbevarende/fredsskabende styrker.
Til S 11 a.

■ tk.

2:

De styrker, der udsendes i de fredsbevarende/fredsskabende styrker
og som fremover må forventes at indgå i den særlige danske brigade,
er karakteriseret ved en gennemsnitlig ung alder. En meget stor del
af dette personel, antageligt op mod BO\, lever i et "papirløst•
samlivsforhold af ideologiske, personlige eller af andre grunde,
der er deltagelsen i de fredsbevarende/fredsskabende styrker uvedkommende. Dette aktualiserer derfor spørgsmålet om, hvilke kriterier, der skal være gældende i erstatningsmæssig henseende.
Forsvarsministeriet har overfor es tilkendegivet, at lovens udgangspunkt er at tilsikre, at en familie ikke økonomisk går til
grunde eller lider urimelig skade i tilfælde af, at en forsørger
omkommer i tjenesten ved de fredsbevarende/fredsskabende styrker
m.v. Dette udgangspunkt kan es fuldt ud tilslutte sig. I relation
til forsørgertabserstatningen ved en samlevers død har Forsvarsministeriet imidlertid fastsat et 5 åre samliv, før udbetaling af erstatning anerkendes. Forsvarsministeriet fastholdt kriteriet under
henvisning til arbejdsskadeforsikringslovens S 31, jfr. S 30. Efter
cs•s opfattelse er denne henvisning ikke relevant. For det første
er der i arbejdsskadeforsikringsloven tale om løbende udbetaling af
en erstatning til en forsørger i en begrænset periode og under
hensyn til den efterladtes mulighed for at forsørge sig selv. For
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det andet anfører lovens S 30, stk. 4 vedrørende engangsudbetaling
en direkte undtagelsesbestemmelse, hvor kravet om 5 års samliv
fraviges i de tilfælde, hvor årsagen til, at de 5 år ikke opnås,
skyldes dødsfaldet og hvor andre forhold, f.eks. fællesbørn, taler
for at yde erstatningen, jfr. bemærkningerne til arbejdsskadeforsikringslovens S 30.
Såfremt 5 års-kriteriet fastholdes, vil mere end halvdelen af det
udsendte personel falde udenfor bestemmelsen, idet den typiske alder for udsendt stampersonel vil være mellem 20 og 25 år. Meget få
i denne aldersgruppe vil kunne opfylde et samlivskriterium på 5 Ar,
uagtet de både kan have 1 eller 2 børn. Undtagelsesbestemmelsen i
arbejdsskadeforsikringsloven vil for dette personel derfor nærmere
være hovedreglen end undtagelsen, hvorfor 5 års-kriteriet både mA
anses for urimeligt og for atypisk. Forsvarsministeriet har overfor
es anført, at der i dag ikke findes en legal definition på en papirløs samlever. Samtidigt henviser Forsvarsministeriet til, at
hverken arveloven, lov om social bistand eller tjenestemandspensionsloven anerkender papirløse samliveforhold. es er naturligvis bekendt med den nævnte lovgivning. Det er imidlertid ikke spørgsmålet
om, hvorvidt samlivsforhold anerkendes eller ej, men alene hvilken
længde samlivet skal have, før det anerkendes i relation til udbetalingen af den erstatning, som nærværende lovforslag omhandler.
Udgangspunktet må her igen være det samme som oprindelig udtrykt af
Forsvarsministeriet nemlig, at erstatningen skal tilgodese den familie, der kommer i en økonomisk krise i anledning af, at forsørgeren omkommer i tjenesten. Det endelige kriterium må derfor basere sig på den almindelige samfundsudvikling, herunder anerkendelsen af det papirløse samlivsforhold, som det har givet sig udtryk i f.eks. loven om arveafgift, hvor 2 års samliv udløser laveste afgift, skifteloven, hvor selv korte samlivsforhold kan medføre
deling af skilsmisseboer under hensyn taget til samlivets længde
samt i de forskellige forsikringsordninger, der anvender 2 års fælles folkeregisteradresse som grundlag for udbetaling af forsikringssummer.
En ganske sandsynlig situation vil f.eks. være, at den omkomne efterlader sig en samlever, med hvem han har levet sammen med i 4 1/2
år og med hvem har har 2 børn på henholdsvis 1 og 3 år. De to børn
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vil være berettiget til at modtage en erstatning pA kr. eoo.000,00,
fordelt i henhold til lovens bestemmelser og derefter indsat i et
forvaltningsinstitut indtil børnenes fyldte 18. år. Hensigten med
erstatningen fortabes herved fuldstændigt; nemlig at familien kan
overleve en økonomiske krise pA rimelig vis.
Forsvarsministeriet har dog erindret es om, at der efter omstændighederne er mulighed fortilsynsmyndighedernes godkendelse af at anvende forsørgertabserstatningen til køb af fast ejendom samt til
udgifter til dagligdagens fornødenheder. es anser imidlertid en sAdan argumentation for ganske urimelig og uanvendelig i relation til
erstatningsbestemmelsens hensigt.
Forsvarsministeriet har endeligt peget pA, at sAfremt man vil tilsikre, at en eventuel forsørgertabserstatning skal tilfalde den
samlevende, er det nødvendigt for de to at indgå ægteskab. es finder det særdeles betænkeligt, at der ligger motiver bag lovforslaget, der direkte blander sig i den enkeltes ønske om samlivsform.
es vil ikke som ansvarlig forhandlingsberettiget organisation kunne
acceptere og over for et medlem anbefale, at kriteriet for, at han
kan deltage i de fredsbevarende/fredsskabende styrker betinger, at
han gifter sig. Dette vil være en urimelig indblanding i den enkeltes personlige frihed.
Det i lovforslaget fastsatte urimelige kriterium vil efter es•s opfattelse kunne medføre, at det personel, der alderslllilssigt vil være
bedst egnet til de givne opgaver, framelder ■ ig deue form for tjene ■ te ■ om f•lge af, at de ikke har levet sammen med samleveren i 5
Ar eller mere. Dette indebærer herefter, at vedkommende personel på
et urimeligt grundlag karrieremæssigt stoppes. es er naturligvis
opmærksom pA, at kriterier skal opstilles for, hvornAr et samlivsforhold må anses for tilstrækkeligt til at kunne udløse en forsørgertabserstatning. Men begrundelsen for den i lovforslaget fastsatte granse finder es uhjemlet og på kanten af principperne i grundlovens bestemmelser om den personlige frihed.
es skal på dette grundlag anmode udvalget om at tilsikre, at kriteriet for, hvornår et samliv udløser forsørgertabserstatning fastsættes til 2 år, i overensstemmelse med den praksis, der er gælden-
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de i relation til arveafgiftsloven, skifteloven samt forsikringsområdet.
Forsvarsministeriet har ikke kunnet tilgodese es•s ønske om, at
børn op til 21 år er berettiget til forsørgertabserstatning. es er
opmærksom på, at problemet er marginalt, idet erstatningen kun er
relevant i det omfang omkomne efterlader sig et barn i alderen 1821 år uden samtidigt at efterlade sig ægtefælle eller samlever. es
er dog af den opfattelse, at de samme hensyn, der gør sig gældende
i tjenestemandspensionsloven, lov om børns retsstilling samt arbejdsskadeforsikringsloven, tillige gør sig gældende i relation til
nærværende bestemmelse.
es skal derfor alllllode udvalget om at tilsikre, at alderskriteriet i
stk. 2, litra b) ændres fra 18 til 21 Ar.
~il S 11 a. stk. &1

Lovforslaget indebærer efter Forsvarsministeriets opfattelse ingen
realitetsændring i forhold til nugældende regler. Dog bliver ammunitionsrydningspersonellet fuldt ud omfattet af de i stk. log 2
anførte regler, også for så vidt angår samlevere. es har under
drøftelserne med Forsvarsministeriet, påpeget, at ordlyden i bestemmelsen vil kunne misforstås, idet bestemmelsen omfatter
•sprængstoffer o.lign., for hvis fremstilling og udlægning det
danske forsvar ikke er ansvarlig.•
Denne ordlyd indebærer, at personel, der rydder ammunition udlagt
af danske styrker til egen beskyttelse, f.eks. landminer i Bosnien,
ikke vil kunne oppebære erstatning ifølge lovforslaget, hvis de
kommer til skade under dette arbejdes udførelse. Forsvarsministeriet har under drøftelserne tilkendegivet, at også dette personel anses for omfattet af bestemmelsen, men finder alligevel intet grundlag for at tydeliggøre bestemmelsen.
es skal anmode udvalget om at tilsikre, at bestemmelsen formuleres
på en sådan måde, at enhver tvivl udelukkes om, hvorvidt personellet er omfattet eller ej.
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Afsluttende be-rkninger:

Det af forsvarsministeren fremsatte lovkompleks vil efter vedtagelsen i Folketinget ændre ved hidtidige forestillinger om danske
styrkers anvendelse. es er, som det er udvalget bekendt, positivt
indstillet pA de foreslAede ændringer. Men es mA i den forbindelse
lægge afgørende vægt pA de ansættelses- og lønmæssige forhold, der
er en følge heraf. es har i drøftelserne med Forsvarsministeriet
forgæves søgt at vinde gehør for de, set med organisationens øjne,
rimelige vilkAr for personellet under tjeneste ved de fredsbevarende/fredsskabende styrker. es mA derfor anmode forsvarsudvalget om
en positiv behandling af de forslag til revision af det fremsatte
lovforslag og bemærkningerne hertil, som er fremsat ovenfor, med
henblik pA at tilsikre rimelige og anstændige forhold for det personel, der er eller fremover pAtankes udsendt til tjeneste ved de
fredebevarende/fredsskabende styrker uden for landets grænser.
Organisationen er naturligvis rede til overfor udvalget nærmere at
redegøre for synspunkterne, hvis udvalget mAtte finde behov herfor.
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Forsvarsudvalget
(L 6 - bilag 7)
Nr.

501-0893

Dato

20 OKT 1993

s.dn an/.,, wd hrn"ndtlsff.

Til

Folketingets Forsvarsudvalg.

Emne:

Forslag om lov om ændring af lov om forsvarets
personel.

~Forsvarsministerietsbrev nr. 6.kt.93-5667-14
2316 af 18 OKT 1993 besvares Hærens Konstabel- og Korporalforenings (HKKF) bemærkn~nger til udkast til forslag til
lov om ændring af lov om forsvarets personel.
Forbundet tager Forsvarsministeriets redegørelse
til efterretning og noterer sig, at den særlige erstatningsordning er en kulancemæssig ordning, hvis dækningsområde er udtryk for et politisk valg.
På baggrund heraf finder forbundet anledning til
at appellere til politisk forståelse for en efter vor opfattelse åbenbar urimelighed i den foreslåede lovtekst, som
jfr. ministeriets svar fastholdes. Forsvarsministeriet foreslår et tidsmæssigt krav på 5 års forudgående samliv, før
"papirløse" forhold kan medføre udbetaling af en forsørgertabserstatning.
Forbundet mener, og har senest på møde med Forsvarsministeriet den 11 OKT 1993 givet udtryk herfor, at 2
års forudgående samliv vil være et rigtigere kriterium. Den
"papirløse" samlivsform har i mange år været så udbredt, at
samfundet i mange sammenhæng har indrettet sig herpå, her-
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under med definitionen på et "papirløst" samliv.
Vi er vidende om, at definitionen ikke er entydig
- heller ikke i de forskellige forsikringer/erstatningsbeløb, forsvaret tilbyder.
5 års kravet er for os det skrappest kendte, og
det udelukker reelt alle vore medlenoner, og det vil sige
størstedelen af de udsendte, fra at kunne omfattes af samlivsbestemmelsen. Der er nemlig hovedsaglig tale om unge
mennesker på godt 20 år, som netop har aftjent deres værnepligt.
Det vil være sjældent om nogensinde, at så unge
mennesker vil kunne præstere at dokumentere 5 års samliv.
Mens det til gengæld ikke er usædvanligt, at de kunne opfylde et 2 års samlivskrav.
Kulance oversættes i ordbogen til imødekononenhed
(modsat "sm&lighed") især i pengesager. Det forekommer forbundet vanskeligt at se det kulante i at vælge det stramme
sårs kriterium. Når man vælger at ville lade "papirløse"
samliv være dækket af forsørgerbegrebet, ville dette opfattes imødekommende, hvis ikke en ung levealder ville forhindre en iøvrigt berettiget.
Personel med rådighedskontrakter - og det er de
samme, som kan sendes til tjeneste omfattet af den ovennævnte dødsfaldserstatning - er iflg. aftale med Forsvarsministeriet sikret en dødsrisikoforsikring på i 1993 kr.
574,000 under øvelser i Danmark og i udlandet. Denne forsikringssum udbetales til en begunstiget samlever, der opfylder betingelserne, herunder fælles folkeregistreret
adresse i bare 6 m!neder. Her er altså tale om et særdeles
lempeligt samlivskrav, som står i stærk modsætning til 5
års kravet, og som bekræfter rimeligheden af at ændre dette
til et 2 års krav.
I tilslutning til Folketingets behandling af lovforslagene omkring opstilling af den internationale styrke
og set i relation til de overvejelser og forberedelser med
familien, som unge mennesker, der melder sig, må foretage
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Forsvarsudvalget
(L 6 - bilag 11)
Nr.
Dato
Btdt,

26

OKT 1993

tut/.n vrtd lrrmrndrlMr

MODTAGET

2 6 OKT. 1993
Folketingets Udvalgsaldellng

Hærens Konstabel- og Korporalforening har som medlemmer
bl.a. personel, der i forlængelse af værnepligten tegner
rådighedekontrakt med forsvaret med henblik på FN-tjeneste.
Det fremhæves i Forsvarsministeriets svar af 18 OKT 1993
til Hærens Konstabel- og Korporalforening på spørgsmål, vi
stillede til udkastet til forslag om lov om ændring af lov
om forsvarets personel, at den særlige erstatningsordning
er en kulancemæssig ordning, hvis dækningsområde er udtryk
for et politisk valg.
Da der er tale om dødsfaldserstatning, er det naturligt
at henvise til livsforsikringsbegrebet, fordi det bygger på
en retstilstand jfr. Forsikringsaftalelovens kapitel III,
som er kendt af alle vore medlemmer.
FORENEDE GRUPPELIV, som administrerer de gruppelivsforsikringer, som de medlemmer, derudsendtestil FN-tjeneste,
er omfattet af, har oplyst, at hele forsikringsbranchen betjener sig af en generel bestemmelse vedr. ægteskabslignende forhold, der sidestiller papirløse samlivsforhold med
ægteskab under følgende betingelser: (citat) "Parret skal
uafbrudt i de sidste 2 år forud for forsikringsbegivenheden
have haft fælles folkeregisternoteret adresse. Parret skal
uafbrudt i de sidste 2 år forud for forsikringsbegivenheden
have levet i ægteskabslignende forhold, uden at der i dette
tidsrum har foreligget ægteskabshindringer efter lovgivningen.
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Det bør også nævnes, at det berørte personel, der jo har
rådigbedskontrakter, under afvikling af øvelser i Danmark
og i udlandet iflg. aftale med Forsvarsministeriet er omfattet af en ulykkesforsikring med en dødsrisikoforsikring,
som kan udbetales til en begunstiget samlever, der opfylder
betingelserne, henunder fælles folkeregistreret adresse i
bare 6 måneder.
Forsvarsministeriets brug af bestemmelsen om 5 Ars forudgående samliv uden ægteskabshindringer i loven om forsikring mod følger af arbejdsskade kan kun være begrundet i en
besparelse for staten i den alvorlige situation, hvor unge
mister livet under de farlige forhold, som den militære FNtjeneste indebærer.
Som et kuriosum bemærkes, at Forsvarsministeriets
forslag om 5 år indebærer, at mange af vore medlemmer skal
have indledt et fast samlivsforhold allerede i puberteten
for at blive omfattet af den nye ordning.
Forsvarsudvalget anmodes om at ændre den foreslåede 5
års regel til en 2 års regel, og om at selvmordsforbeholdet
undlades, idet et tilsvarende forbehold ikke tages i de
gruppelivsordninger, medlemmerne er omfattet af.
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Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 1993

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov
om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov
om væmepligtsorlov m.v.
(Udsendelse af personel til FN-tjeneste m.v., herunder orlov for lønmodtagere og
uddannelsessøgende m.v.)
Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle
møder og har herunder stillet spørgsmål til forsvarsministeren, som denne har besvaret skriftligt og i samråd. Nogle af udvalgets spørgsmål
til forsvarsministeren og dennes svar herpå er
sammen med forsvarsministerens taleseddel
fra samrådet optrykt som bilag til betænkningen.
Endvidere har udvalget modtaget skriftlige
og/eller mundtlige henvendelser fra:
Centralforeningen for Stampersonel,
Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige,
Hærens Konstabel- og Korporalforening og
Larsen-Jensen, Claus, København S.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med
undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer) lovforslaget til
vedtagelse med de af forsvarsministeren stillede ændringsforslag.
Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til
lovforslaget og de stillede ændringsforslag ved
2. behandling.
Et andet mindretal (Fremskridtspartiets
medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til
vedtagelse med de stillede ændringsforslag.
Ændringsforslag

Der er af forsvarsministeren og et mindretal
stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de
ledsagende bemærkninger.
Udvalget forventer på baggrund af forsvarsministerens besvarelse af spørgsmål 8 og 9,
som optrykkes som bilag til betænkningen, at
det i lovforslaget anvendte forsørgelsesbegreb
udvides til også at omfatte forsørgelse i papirløse samlivsforhold af mindst 2 års varighed.
Udvalget lægger i den forbindelse navnlig
vægt på store dele af personellets formodede
unge alder på tidspunktet for udsendelsen og
finder det derfor rimeligt at lade samlivsforhold af mindst 2 års varighed omfatte af loven.

Til § 1

Af et mindretal(FP):
1) I den under nr. 4 foreslåede affattelse af§
11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Personel indkaldt til 1. samlede tjeneste som værnepligtig skal dog afkræves stillingtagen til udsendelse til opgaver for internationale organisationer m.v. En sådan stillingtagen skal afkræves den værnepligtige efter (i
måneders tjeneste.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
-L93
Schultz Grafisk A/S 020/02859

29-11

udvbetSBOS!
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Af forsvarsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF):
2) I den under nr. 5 foreslåede § I I a ændres
i stk. 2 alderen »18 år« til: »21 år«.

ændringsforslaget sikres, at alle værnepligtige
efter en rimelig tjenestetid får lejlighed til at
tage stilling til, hvorvidt udsendelse til opgaver
for internationale organisationer ønskes.
Til nr. 2

Til§ 5
3) I stk. 4, I. pkt., ændres ordet »fraværet«
til: »udsendelsen«.
Bemærkninger

På baggrund af de indkomne høringssvar
har regeringen fundet det rimeligt at udvide
børnebegrebet således, at børn under 21 år
henhører til kredsen af berettigede til erstatning for tab af forsørger.

Til nr. 1
Ændringsforslaget angår alle former for opgaver for internationale organisationer. Med

Ove Fich (SJ nfmd.

Helen Jørgensen (SJ

Qvist Jørgensen (SJ

Helen Beim (SJ

Inger Stilling Pedersen (KRF)
Kirsten Kimø (V)

Til nr. 3
Der er tale om en præcisering.

Ritt Bje"egaard (SJ
Mario See (CD)

Helge Adam Møller (KF)

Enggaard (V) fmd.

Pia Larsen (V)

Anna-Marie Hansen (SJ
Jørgen Estrop (RV)

Rønholt (KF)

Annette Just (FP)

Fischer (KF)
Pelle Voigt (SF)
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Bilag

Nogle af udvalgets spørgsmil til forsvarsministeren og dennes svar herpi

Spørgsmdl nr. 4:
»Er der med den nye affattelse af§ 11 nogen
grænser for, til hvilke typer af internationale
opgaver og til hvilke områder militært personel kan udsendes, og kan der i den forbindelse
angives grænser for disse opgaver?«
Svar:
Den foreslåede ændring af § 11 har alene til
formål at tydeliggøre forsvarsministerens beordringskompetence ved at præcisere, at bestemmelsen ikke er begrænset til bestemte former
for tjeneste i udlandet. Eftersom formålet med
bestemmelsen bl.a. er at tilvejebringe hjemmel
til at stille danske enheder eller enkeltpersoner
til rådighed for FN, har der ikke hidtil været
geografiske afgrænsninger af bestemmelsens
rækkevidde. Den nye affattelse af bestemmelsen tilsigter ingen ændring af dette forhold.
Udgangspunktet er, at forsvarets personel
uden begrænsning skal kunne medvirke ved
løsning af forsvarets formål og opgaver, jf. kapitel l i forslag til lov om forsvarets formål,
opgaver og organisation m.v. (L 5).
Afgrænsningen fastlægges af regering eller
folketing gennem beslutning om, i hvilken udstrækning en anmodning fra en international
organisation skal imødekommes. Det skønnes
herudover ikke muligt at angive grænser for
opgavetyper eller geografisk område.
Spørgsmdl nr. 5:
»Skal bemærkningerne til lovforslagets nr. 4
forstås således, at personel indkaldt til første
samlede tjeneste som værnepligtig kan beordres til alle typer fredsbevarende operationer
på mandat fra FN eller CSCE?«
Svar:
For personel indkaldt til første samlede uddannelse som værnepligtig indebærer den foreslåede formulering ingen ændring af bestem-

melsens rækkevidde, ligesom der ikke er planer om at ændre hidtidig praksis.
I lighed med andet personel vil værnepligtige ikke blive udsendt til opgaver, som de ikke
er uddannet til.
Tjeneste ved og udsendelse af styrker til
fredsbevarende operationer vil blive søgt tilrettelagt således, at værnepligtige ikke anvendes
under indkaldelse til første samlede tjeneste.
Spørgsmdl nr. 7:
»Udvalget anmoder om ministerens kommentar til henvendelsen af 12. oktober 1993 fra
Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige, jf. bilag 6.«
Svar:
Den foreslåede ændring af personellovens §
11 indebærer ingen udvidelse af beordringskompetencen vedrørende værnepligtige indkaldt til den første samlede tjeneste, men har
alene til formål at tydeliggøre rækkevidden af
forsvarsministerens
beordringskompetence,
idet det præciseres, at bestemmelsen ikke er
geografisk afgrænset eller begrænset til bestemte former for tjeneste i udlandet.
Der er ikke planer om at ændre hidtidig
praksis, hvorefter værnepligtige i lighed med
andet personel ikke vil blive udsendt til opgaver, som de ikke er uddannet til.
Tjeneste ved og udsendelse af styrker til
fredsbevarende operationer vil blive søgt tilrettelagt således, at værnepligtige ikke anvendes
under indkaldelse til første samlede tjeneste.
Med hensyn til anvendelsen af grundlovens
§ 81 skal jeg henvise til vedlagte besvarelse af
29/10 1993 af spørgsmål nr. S 102, som medlem af Folketinget Kristian Thulesen Dahl har
stillet mig. Det skal bemærkes, at Vestre
Landsrets dom optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1976, s. 395, stadig har værdi som fortilfælde, idet spørgsmålet om, hvorvidt grundlovens
§ 81 er til hinder for, at værnepligtige beordres
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til tjeneste i udlandet, ikke siden har været forelagt en sidestillet eller overordnet retsinstans. Jeg finder det i den forbindelse ikke afgørende, at sagen ikke blev indbragt for Højesteret.
Spørgsmdl nr. 8 og 9:
»Udvalget anmoder om ministerens kommentar til henvendelsen af 19. oktober 1993 fra
Centralforeningen for Stampersonel, jf. bilag
6.«

»Udvalget anmoder om ministerens kommentar til henvendelserne af 20. oktober og 26.
oktober 1993 fra Hærens Konstabel- og Korporalforening, jf. bilag 7 og 11.«
Svar:
Til det af Centralforeningen for Stampersonel og Hærens Konstabel- og Korporalforening over for Forsvarsudvalget fremførte skal
jeg knytte følgende kommentarer:
TIi Generelt:

Det er forudsat, at der udbetales løn til ansatte, der tages som gidsler eller krigsfanger,
samt til personer, der er forsvundet under deltagelse i løsningen af de i § 11 a, stk. I, nævnte
opgaver.
Det forekommer mig imidleretid at være rigtigst at regulere dette administrativt efter drøftelse med de forhandlingsberettigede organisationer. I den forbindelse er det klart, at der vil
blive stillet social og psykologisk bistand til rådighed for familien.
TIi § Il a, stk. I:

Jeg finder, at forslaget til§ 11 a, stk. I, regulerer, hvornår personel omfattes af den særlige
erstatningsordning. Forslaget omfatter således
også personel, der som led i den daglige tjeneste pålægges at deltage i løsningen af de i lovforslaget nævnte opgaver.
Jeg agter at lade dette forhold præcisere i en
bekendtgørelse.
TIi § Il a, stk. 2:

Såvel lovforslaget som den nuværende tekstanmærkning er udformet med henblik på at
yde erstatning i forbindelse med arbejdsskader, der måtte opstå under eller som følge af
denne særlige tjenestes udførelse.

Ved forslaget om at udvide dækningsområdet for forsørgertabserstatningen til også at
omfatte ugifte samlevere er der anvendt de kriterier, som anvendes i lov om forsikring mod ·
følger af arbejdsskade. Denne lov forudsætter
bl.a., at der har bestået et ægteskabslignende
forhold i 5 år eller derover.
Jeg er imidlertid indstillet på at nedsætte
kravet om samlivets varighed til 2 år som kriterium for ydelse af forsørgertabserstatning til
ugifte samlevere.
Jeg agter i øvrigt at fremsætte forslag om
ændring af formuleringen af§ 11 a, stk. 2, således at der ydes erstatning for tab af forsørger
til den efterladte ægtefælle, samlever eller børn
under 21 år.
TIi § I I a, stk. 4:

Personel, som under tjeneste i udlandet deltager i løsningen af de i § 11 a, stk. I, nævnte
opgaver, er omfattet af erstatningsordningen.
Det betyder, at erstatning også ydes under rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lign., for
hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar er ansvarlig.
I henhold til § 11 a, stk. 4, gælder erstatningsordningen tilsvarende for personel, som
under tjeneste i Danmark rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition,
sprængstoffer og lign., for hvis fremstilling og
udlægning det danske forsvar ikke er ansvarlig.
Spørgsmdl nr. 14:
»Påvirker nedsættelsen af den første samlede uddannelsestid for værnepligtige deres anvendelighed i krigsstyrken 1«
Svar:
Nedsættelsen af tjenestetiden pr. 1/8 1993 i
overensstemmelse med aftale om forsvarets
ordning 1993-1994 er en følge af, at varslingstiden for et eventuelt angreb på Danmark vurderes at være væsentligt forøget.
Dette har gjort det muligt at reducere varigheden af den første samlede tjeneste for hovedparten af de værnepligtige med ca. I måned under forudsætning af, at der i en given
situation kan gennemføres den nødvendige og
supplerende efteruddannelse.
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FORSVARSMINISTERIET
København, den 23. november 1993

Taleseddel til beSYarelse af samra\dsspørgsma\l i Forsvanudvalget den 23. november 1993
Samrddsspørgsmdl A:
»Kan ministeren klart udelukke, at der i den
internationale brigade anvendes værnepligtige, før deres første samlede tjenestetid er tilendebragt?«
Svar:
Ja, det er ikke forudset, at værnepligtige indgår, før den første samlede tjenestetid er tilendebragt.
Den Danske Internationale Brigade vil være
fuldt bemandet med frivilligt ansat personel,
dvs. tjenstgørende personel ved enheden,
tjenstgørende designeret personel og hjemsendt personel med rådigbedskontrakt.
Det er hensigten at tilsende de værnepligtige
orienteringsmateriale vedrørende Den Danske
Internationale Brigade, allerede før de møder
på session, således at de får mulighed for at
tilkendegive, hvorvidt de er interesseret i efter
den første samlede tjeneste at tegne rådigbedskontrakt med henblik på at indgå i brigaden.
På grundlag af disse tilkendegivelser vil de
interesserede værnepligtige blive fordelt til de
enheder, der skal uddannes til at indgå i brigaden.
Først mod afslutningen af den første samlede tjeneste sker den endelige tilmelding i form
af tegning af kontrakt.
Det personel, der har tegnet kontrakt, gives
en yderligere uddannelse af 5 ugers varighed i
umiddelbar fortsættelse af den første samlede
tjeneste.
Samrddsspørgsmdl B:
» Ministeren bedes uddybe svarene på
spørgsmål 13 og 14 Gf. bilag 27) og især redegøre for, efter hvor lang tjenestetid værnepligtige vil være klar til at indtræde i krigsstyrken?
Redegørelsen bedes omfatte hvert enkelt
værn særskilt.«

Svar:
Med forsvarsaftalen af 13. november 1992 er
der foretaget den nødvendige og hensigtsmæssige omstrukturering af dansk forsvar, som den
ændrede sikkerhedspolitiske situation tilsiger.
I aftalen giver aftaleparterne udtryk for den
opfattelse, at dansk område ikke længere står
over for en veldefineret trussel, at varslingstiden for et eventuelt angreb på Danmark er væsentligt forøget, og at risikoen for en umiddelbar invasion af dansk område i tilfælde af en
europæisk storkonflikt nærmest er forsvundet.
Som følge heraf reduceres varigheden af den
første samlede tjenestetid med ca. en måned
for hovedparten af de værnepligtige.
Dette betyder, at der for værnepligtige, for
hvem den første samlede tjenestetid nedsættes,
er behov for en vedligeholdende og supplerende efteruddannelse efter den første samlede
tjeneste, før de pågældende har opnået det fornødne uddannelsesniveau med henblik på i
givet fald at kunne indsættes i krig eller under
krigslignende vilkår.
Den supplerende uddannelse med henblik
på opstilling af krigsbrugbare enheder kan
gennemføres ved successive mønstringer eller
som en egentlig mobilisering, atbængig af
varslingstid, varigheden af den politiske beslutningsproces og længden af den tilhørende
militære forberedelsestid herunder behovet for
at foretage den supplerende uddannelse i flere
hold henset til begrænsninger i instruktører,
skydebaner m.v. Uddannelsen kan endvidere
gennemføres som en del af den rådigbedsordning, som etableres i tilknytning til Den Danske Internationale Brigade.
For hærens vedkommende betyder dette, at
den enkelte enhed først er fuldt krigsbrugbar
efter ca. en måneds supplerende uddannelse.
Jeg vil gerne understrege, at den manglende
enhedsuddannelse til krigsstyrken ikke ude-
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lukker, at den kan anvendes til visse fredsbevarende eller humanitære FN-operationer.
For de to øvrige værns vedkommende afhænger længden af den supplerende uddannelse af, om der er tale om værnepligtsenheder
eller enkeltpersoner, der bringer allerede operative enheder op på fuld krigsstyrkebemanding. Det bemærkes, at der ikke er sket ændringer i tjenestetiden for værnepligtige til søværnets sejlende enheder, som derfor efter en
evt. mobilisering stadig vil være umiddelbar
krigsbrugbare.
Den foreslåede nye lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. vil ikke
medføre ændringer i disse forhold.
Samrådsspørgsmål C:
»Betyder ministerens svar på spørgsmål 7

Gf. bilag 18), at man for fremtiden vil bestræbe
sig på at undgå anvendelse af værnepligtige i
søværnet i internationale operationer, før deres første samlede tjenestetid er tilendebragt?«.
Svar:
Som oplyst i svaret på spørgsmål 7 kan jeg
bekræfte, at tjeneste ved og udsendelse af styrker til fredsbevarende operationer vil blive
søgt tilrettelagt således, at værnepligtige ikke
anvendes under indkaldelse til første samlede
tjeneste.
Det gælder også værnepligtige i søværnet.
Derfor vil jeg forsøge at sikre, at der opstilles
en besætning uden værnepligtige, hvis vi i forvejen er bekendt med, at et skib skal indgå i en
fredsbevarende operation.
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Taleseddel
(Samrådsspørgsmål D)
Spørgsmål D:
»Vil ministeren uddybde svaret på spørgsmål 30 (if. bilag 27) med eksempler på, hvilke
ekstraordinære forhold til trussel for statens
sikkerhed og handlefrihed der skulle kunne afhjælpes ved forsvarsministerielle indgreb over
for danske statsborgeres ret til frit at føre telefonsamtaler, sende post og kommunikere på
anden vis uden at blive pålagt censur eller få
krænket privatlivets fred?«
Svar:
I forbindelse med Forsvarsudvalgets behandling af organisationsloven af 1982 besvarede den daværende forsvarsminister en række
spørgsmål i relation til den nuværende lovs § 5,
der svarer til det fremsatte lovforslags § 7.
I 1982 svarede den daværende minister således, at andre ekstraordinære forhold ifølge bemærkningerne til organisationsloven af 1960
omfatter »en truende situation«, og at »en truende situation« efter hans opfattelse ville foreligge, når hensynet til statens handlefrihed og
sikkerhed på grund af en åbenbar militær trussel taler for at gennemføre de nævnte foranstaltninger.
I 1982 nævnte forsvarsministeren endvidere,
at der i forbindelse med en skærpelse af det
militære beredskab kunne være behov for at
træffe foranstaltninger af den nævnte karakter

med hensyn til f.eks. forbindelserne mellem
militære enheder og omverdenen eller f.eks.
over for udenlandske statsborgere.
Det hed videre, at det ifølge sagens natur ikke vil være muligt på forhånd at foretage en
udtømmende opremsning af tilfælde, hvor bestemmelserne kan bringes i anvendelse.
Det bemærkedes samtidig, at de nævnte foranstaltninger kun vil kunne iværksættes over
for telefonsamtaler, post- og telegramforsendelser og anden kommunikation. Der vil således ikke på grundlag af disse bestemmelser
kunne foretages indgreb over for boligen eller
iværksættes husundersøgelser m.v.
Jeg er enig i min forgængers synspunkter.
Jeg finder således, at bestemmelserne vil
kunne finde anvendelse i situationer, hvor en
åbenbar militær trussel truer statens sikkerhed
og handlefrihed, uden at krig foreligger, og
hvor konkrete indgreb efter en samlet vurdering skønnes nødvendige af hensyn til det militære forsvars beredskab i forhold til den åbenbare militære trussel.
Jeg er ikke af den opfattelse, at eventuelle
indgreb over for den frie kommunikation i sig
selv kan afhjælpe sådanne ekstraordinære forhold, men finder, at konkrete og efter den militære situation afpassede indgreb kan være
nødvendige for at sikre hemmeligholdelse af
militære forberedelser.
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Tillægsbetænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 25. november 1993

Tillægsbetænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov
om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov
om væmepligtsorlov m.v.
(Udsendelse af personel til FN-tjeneste m.v., herunder orlov for lønmodtagere og
uddannelsessøgende m.v.)
Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2.
behandling blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori
det foreligger efter 2. behandling.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med
undtagelse af Socialistisk Folkepartis medlem)

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Ove Fich (S) nfmd.

Helen Jørgensen (S)

Qvist Jørgensen (S)

Helen Beim (S)

Inger Stilling Pedersen (KRF)
Kirsten Kimø (V)

Ritt Bjerregaard (S)
Mario See (CD)

Helge Adam Møller (KF)

Enggaard (V) fmd.

Pia Larsen (V)

Anna-Marie Hansen (S)
Jørgen Estrup (RV)

Rønholt (KF)

Annette Just (FP)

Fischer (KF)
Pelle Voigt (SF)
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Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 25. november 1993

Folketingsbeslutning

om etablering af en dansk international brigade
Folketinget giver sit samtykke til, at der opstilles en dansk international brigade, og til at
hele eller dele af denne styrke kan deltage i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer på mandat fra FN eller CSCE. Brigaden opstilles samtidig som en brigade til rådighed for NATO, primært for Alliancens Hurtige

Reaktionsstyrker, ligesom den er en del af det
nationale forsvar.
Den Danske Internationale Brigade sammensættes og organiseres efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.
Folketingets beslutning af den 30. april 1964
om at stille en permanent dansk militær beredskabstyrke til rådighed for De Forenede Nationer ophæves.

Forsvarsmin. j. nr. I. kt. 93-2051-4
Beslutningsforslag. Folkelingsirel 1993.94
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Fremsat den 6. oktober 1993 af forsvarsministeren (Hans Hækkerup)

Forslag til folketingsbeslutning
om etablering af en dansk international brigade
Folketinget giver sit samtykke til, at der opstilles en dansk international brigade, og til at
hele eller dele af denne styrke kan deltage i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer på mandat fra FN eller CSCE. Brigaden opstilles samtidig som en brigade til rådighed for NATO, primært for Alliancens Hurtige

Reaktionsstyrker, ligesom den er en del af det
nationale forsvar.
Den Danske Internationale Brigade sammensættes og organiseres efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.
Folketingets beslutning af den 30. april 1964
om at stille en permanent dansk militær beredskabstyrke til rådighed for De Forenede Nationer ophæves.

Forsvarsmin. j. nr. I. kt. 93-2051-4
Beslutningsforslag. Folkc1ingslrc1 1993-94
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Bemærkninger til forslaget
Bemærkninger til forslaget

Folketinget gav den 30. april 1964 sit samtykke til
opstilling af en permanent dansk militær beredskabsstyrke, og til at denne styrke kan stilles til rådighed
for FN.
Bortfaldet af Øst-Vestkonflikten har skabt nye politiske realiteter og muligheder i international politik.
Den ændrede sikkerhedspolitiske situation har medført øgede muligheder for at styrke de instrumenter,
der er til rådighed for bl.a. FN med henblik på bilæggelse af konflikter og styrkelse af den internationale
fred og sikkerhed. Den politiske vilje til at udnytte de
nye muligheder har medført en markant forøgelse af
antallet af traditionelle fredsbevarende operationer
og udvikling af nye beslægtede operationstyper, fx
forebyggende deployering. De senere års internationale udvikling og konsekvenserne heraf for Danmark, herunder et stigende dansk engagement i internationalt regi på de fredsbevarende og beslægtede
områder, har betydet, at beredskabsstyrken i visse
sammenhænge ikke længere er tilstrækkelig.
Demokratiseringsprocessen i Øst- og Centraleuropa samt Sovjetunionens sammenbrud stiller Europa
over for en lang række konkrete og potentielle konflikter, ofte med baggrund i etniske, nationale eller
religiøse modsætningsforhold. Dette har medført, at
der nu også i det europæiske område er såvel aktuelle
som latente behov for fredsbevarende, fredsskabende
og humanitære operationer.
De fundamentale omvæltninger i Europa har ændret det militære element i sikkerhedsbegrebet. Under Øst-Vestkonfrontationen var hovedvægten lagt
på evnen til at gennemføre et forsvar mod en egentlig
militær aggression. Bortfaldet af den hidtil vurderede
militære trussel mod Vesteuropa, de politiske brydninger i Europa og de udfordringer, som naboregionerne stiller Europa over for, medfører, at evnen til at
håndtere kriser bliver stadig mere central. Militære
risici skal således i stigende grad ses i sammenhæng
med andre - og mere uforudsigelige - risici, som fx

risikoen for spredning af lokale konflikter, flygtningestrømme, våbenspredning, overbefolkning, international kriminalitet og - ikke mindst - økologiske
trusler.
På det globale plan forudses tilsvarende et stigende
behov for et internationalt engagement i form af forebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer. Hovedparten af disse forudses at
ville foregå i FN-regi, enten som egentlige FN-operationer eller bemyndiget af FNs sikkerhedsråd, men
udført i samarbejde med eller af medlemslande individuelt eller gennem regionale organisationer.
FNs og CSCEs overordnede ansvar for operationerne vil blive fastholdt. CSCE vil formentlig udvide
sine aktiviteter, men primært i det europæiske område i form af observatør-, mæglings- eller fact-finding
missioner. NATO forudses i stigende grad at få en
udførende rolle som entreprenør for FN og CSCE.
Med henblik på at sikre dansk evne til fortsat at
kunne bidrage med militære enheder til løsning af et
bredt spektrum af internationale opgaver opstilles en
dansk international brigade, jf. Aftalen af den 13. november 1992 om forsvarets ordning 1993-1994.
Den Danske Internationale Brigade skal - med hele eller dele af styrken afhængig af situationen - kunne deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer på mandat fra FN eller CSCE. Brigaden skal
samtidig kunne opstilles som en brigade til rådighed
for NATO, primært for Alliancens Hurtige Reaktionsstyrker.
I henhold til Aftalen af den I 3. november 1992 om
forsvarets ordning 1993-1994 vil brigadens personelstyrke blive på ca. 4500 soldater, hvoraf ca. 80% vil
være hjemsendt personel med en særlig rådighedskontrakt. Der etableres en ordning, hvorefter også
kvinder, der ikke i forvejen er militært uddannet, vil
kunne modtage den fornødne militære uddannelse
og indgå kontrakt om at forrette tjeneste ved brigaden. Brigaden opstilles og sammensættes således, at
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det vil være muligt normalt at holde ialt ca. I 500 soldater ude i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære eller andre lignende operationer. Med brigaden vil det eksempelvis være muligt at indsætte et større kontingent bestående af en
forstærket bataljon i en mission og samtidig indsætte
en styrke af underafdelings størrelse i en anden mission. Det vil alternativt være muligt at opstille en
række ad hoc sammensatte enheder til løsning af et
bredt spektrum af humanitære opgaver mv. i situationer, hvor militær medvirken er hensigtsmæssig. Afhængig af situationen kan brigaden forstærkes med
enheder mv. fra den øvrige del af forsvaret.
Igangværende overvejelser i FN om etablering af
»UN Stand-By Forces« forventes at ville resultere i
etablering af en multinational FN-beredskabsstyrke
med den nødvendige stabs- og støttestruktur. Enheder, der tilmeldes denne styrke, skal med meget kort
varsel kunne indsættes i den indledende fase på 4-6
måneder af en ny FN-operation. Det er herefter tanken at lade traditionelle FN-styrker afløse enhederne
snarest i løbet af de efterfølgende måneder.
Det er regeringens hensigt at tilmelde dele af Den
Danske Internationale Brigade med henblik på formering af et stabskompagni til FNs Stand By-Forces,
som kan indgå i dette beredskab, såfremt det måtte
blive etableret. Beslutning om at deltage i en given
operation vil være en dansk afgørelse. Herudover er
det hensigten at stille et antal stabsofficerer til rådighed, primært fra brigadens stab, der umiddelbart vil
kunne indgå i en eventuel international stab med
henblik på iværksættelse af nye missioner.
Forsvaret vil herudover fortsat opretholde evnen
til at udsende blandt andet et antal observatører og
stabspersonel fra den øvrige del af forsvaret til løsning af internationale opgaver.
Den danske indsats bør prioriteres i overensstemmelse med danske udenrigspolitiske mål. Praktiske

forhold, især vedrørende terræn, logistik og økonomi, bør afvejes i hver enkelt situation.
Den Danske Internationale Brigade tilmeldes i sin
helhed NATOs Hurtige Reaktionsstyrker under benævnelsen »The Danish Reaction Brigade«, idet dog
også enkelte enheder eller elementer af brigaden skal
kunne indsættes under denne styrkekategori som led
i Alliancens krisestyring, herunder også i fredsbevarende aktiviteter. Brigaden skal i NATO-ramme kunne indsættes inden for NATOs område.
Regeringen vil i hvert enkelt tilfælde foretage en
nøje vurdering af den konkrete situation forud for
stillingtagen til anmodninger fra FN, CSCE eller
NATO om dansk bidrag til konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Det sikres herunder, at afgivelsen af styrker mv. under de foreliggende forhold
er forsvarlig af hensyn til det danske forsvarsberedskab i NATO-ramme.
I overensstemmelse med grundlovens§ 19, stk. 2,
vil Folketingets samtykke i hvert enkelt tilfælde forudgående blive indhentet, hvis der er tale om afgivelse af danske styrker til operationer, hvor magtanvendelse mod fremmed stat ud over selvforsvar er autoriseret.

Udgifter til etablering og drift af Den Danske Internationale Brigade i 1993 og 1994 forudsættes afholdt inden for den budgetramme, der i overensstemmelse med Aftale af 13. november 1992 om forsvarets
ordning 1993-1994 stilles til rådighed for forsvarsministeren. Merudgifter for 1995 og årene derefter inddrages i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

122

Bilag til forsvarsministerens
skrivelse af 2 2 OKT. 1993

(Bl - bilag l)

spørgsmål nr. 1:
"Hvilke opgaver påtænkes Den Danske Internationale Brigade efter
eventuelt at vare tilmeldt FN's Stand-By-Forces at skulle udføre, og hvor store årlige udgifter skønnes maksimalt at være forbundet hermed?"
~:
Regeringen agter i givet fald at tilmelde et stabskompagni og
stabsofficerer til FNs Stand-By Forces. Dette indebærer, at der
af brigaden med kort varsel skal kunne formeres og afsendes et
stabskompagni, hvis detaljerede sammensætning er afpasset til
den konkrete opgave. Hertil kan komme et antal stabsofficerer.
Et sådant stabskompagni har til opgave at tilvejebringe faciliteter, fx kommunikation, underbringelse og sikring, til den af
FN udpegede ledelse af den pågældende operation. Afhængig af
situationen vil et stabskompagni omfatte ca. 300 personer samt
det nødvendige materiel.
Tilmeldingen til FNs Stand-By Forces er sig selv ikke udgiftskrævende, mens udgifterne ved eventuel udsendelse samt refusionen fra FN forudses at ville være af samme størrelsesorden, som
hvis styrken blev udsendt som et ordinært bidrag til en FN-operation under tilsvarende forhold.

spørgsmål nr. 2:
"Vil Den Danske International Brigade udelukkende blive indsat i
Europa eller i det Europæiske nærområde?"

~=
Den Danske Internationale Brigade skal i NATO-ramme kunne indsættes inden for NATOs område.
I FN og CSCE regi bør brigaden - eventuelt som en del af NATOs
hurtigereaktionsstyrker - kunne indsættes i konfliktforebyggen-
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de, fredsbevarende, fredsskabende, humanitær og andre lignende
operationer, hvor FN og CSCE anser dette for påkrævet.
Praktiske forhold taler dog for visse begrænsninger, hvis der er
tale om andet end smA hold eller enkeltpersoner.
Det vurderes siledes mindre hensigtsmæssigt at anvende danske
enheder i polar og alpine områder samt i sump- og, måske, ørkenomrlder.
Endvidere vil spørgsmålet om brigadens eller dele af brigadens
indsættelse i forskellige geografiske områder afhænge af længden
af indsattelsesperioden og antallet af eventuelle samtidige indsættelser. Hertil kommer, at økonomiske og logistiske forhold
taler for, at større danske styrkebidrag primært forudses indsat
i Europa eller i det europæiske nærområde.
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Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 1993

Betænkning
over

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en dansk
international brigade
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget
i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til forsvarsministeren, som denne har besvaret skriftligt. Nogle af udvalgets spørgsmål
og forsvarsministerens svar herpå er optrykt
som bilag til betænkningen.
Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.
Et flertal (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis medlem) finder, at der bør
nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge, beskrive og vurdere mulighederne for at
etablere en ordning, hvor kvinder generelt kan
ansættes og uddannes i forsvaret på værnepligtslignende vilkår.
Arbejdsgruppen skal herunder:
- undersøge og beskrive kvinders militære tjenestefunktioner i andre NATO-lande og i de
nordiske lande, i særdeleshed hvor udgangspunktet er værnepligtslignende vilkår,
- aflægge l. delrapport om ovenstående så betids, at denne kan anvendes i de næste forsvarsforligsforhandlinger,
- aflægge endelig rapport ultimo 1995, således
at de danske erfaringer, samlet i 1994 og
1995, med uddannelse af kvinder på værnepligtslignende vilkår kan indarbejdes ved
vurderingen af det samlede danske forsvar
fra 1996 og fremefter.
Arbejdsgruppen sammensættes med repræsentation af følgende: Forsvarsministeriet,
Forsvarskommandoen, Indenrigsministeriet,
Ligestillingsrådet samt de berørte faglige organisationer.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med
undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer) beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.
Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til
beslutningsforslaget og det stillede ændringsforslag ved 2. behandling.
Et andet mindretal (Fremskridtspartiets
medlem af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.
Ændringsforslag

Af et mindretal (FP):
Til teksten
1) I /. pkt. udgår ordet »fredsskabende,«.

Bemærkninger
Til nr. l
En international brigade, der kan stilles til
rådighed for FN, CSCE eller NATO, hvor der
er brug for det, i særdeleshed i Europa, vil være til gavn for den nye verdens sikkerhed, men
at tro, at en international styrke med succes vil
kunne blande sig i borgerkrige, er at stikke sig
selv blår i øjnene. Derfor ønsker Fremskridtspartiet ordet »fredsskabende« slettet fra beslutningsforslaget, idet det efter Fremskridts-L93
Schultz Grafisk A/S 020/02857 29-11
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partiets mening ville være ødelæggende for
bl.a. FN's arbejde, hvis en styrke blev indsat
under krigslignende tilstande. Styrken ville au-

Ove Fich (S) nfmd.

Helen Jørgensen (S)

Qvist Jørgensen (S)

Helen Beim (S)

Inger Stilling Pedersen (KRF)
Kirsten Kimø (V)

tomatisk blive regnet for part i sagen, og en
fredsbevarende indsats senere ville blive umuliggjort.

Ritt Bje"egaard (S)
Mario See (CD)

Helge Adam Møller (KF)

Enggaard (V) fmd.

Pia Larsen (V)

Anna-Marie Hansen (S)
Jørgen Estrup (RV)

Rønholt (KF)

Annette Just (FP)

Fischer (KF)
Pelle Voigt (SF)
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Bilag I

Nogle af udvalgets spørgsmål til forsvarsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål nr. I:
»Hvilke opgaver påtænkes Den Danske Internationale Brigade efter eventuelt at være tilmeldt FN's Stand-By-Forces at skulle udføre,
og hvor store årlige udgifter skønnes maksimalt at være forbundet hermed?«
Svar:
Regeringen agter i givet fald at tilmelde et
stabskompagni og stabsofficerer til FN's
Stand-By-Forces. Dette indebærer, at der af
brigaden med kort varsel skal kunne formeres
og afsendes et stabskompagni, hvis detaljerede
sammensætning er afpasset til den konkrete
opgave. Hertil kan komme et antal stabsofficerer. Et sådant stabskompagni har til opgave at
tilvejebringe faciliteter, f.eks. kommunikation,
underbringelse og sikring, til den af FN udpegede ledelse af den pågældende operation. Afhængig af situationen vil et stabskompagni
omfatte ca. 300 personer samt det nødvendige
materiel.
Tilmeldingen til FN's Stand-By-Forces er i
sig selv ikke udgiftskrævende, mens udgifterne
ved eventuel udsendelse samt refusionen fra
FN forudses at ville være af samme størrelsesorden, som hvis styrken blev udsendt som et
ordinært bidrag til en FN-operation under tilsvarende forhold.

Spørgsmål nr. 2:
»Vil Den Danske Internationale Brigade
udelukkende blive indsat i Europa eller i det
europæiske nærområde?«
Svar:
Den Danske Internationale Brigade skal i
NATO-ramme kunne indsættes inden for NATO's område.
I FN- og CSCE-regi bør brigaden - eventuelt som en del af NATO's Hurtige Reaktionsstyrker - kunne indsættes i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer, hvor FN
og CSCE anser dette for påkrævet.
Praktiske forhold taler dog for visse begrænsninger, hvis der er tale om andet end små
hold eller enkeltpersoner.
Det vurderes således mindre hensigtsmæssigt at anvende danske enheder i polare og alpine områder samt i sump- og måske ørkenområder.
Endvidere vil spørgsmålet om brigadens eller dele af brigadens indsættelse i forskellige
geografiske områder afhænge af længden af
indsættelsesperioden og antallet af eventuelle
samtidige indsættelser. Hertil kommer, at økonomiske og logistiske forhold taler for, at større danske styrkebidrag primært forudses indsat i Europa eller i det europæiske nærområde.

127
Bilag II

LIGESTILLINGSRÅDET
Den 18. oktober 1993

Til Forsvarsministeriet
I skrivelse af 30. september 1993 har Forsvarsministeriet anmodet om Ligestillingsrådets bemærkninger til ovennævnte nye lovgivning.
Ligestillingsrådet finder det positivt, at der i
forbindelse med etableringen af en dansk international brigade åbnes mulighed for, at
kvinder, der ikke i forvejen er militært uddannet, vil kunne modtage den fornødne militære
uddannelse og indgå kontrakt om at forrette
tjeneste ved den internationale brigade.
Ligestillingsrådet lægger vægt på, at kvinder
skal have samme adgang til uddannelse og beskæftigelse som mænd.
Ligestillingsrådet vil derfor samtidig gøre
opmærksom på, at Rådet finder det rimeligt,

hvis kvinder, når de selv ønsker det, får mulighed for at gennemgå en militær uddannelse
svarende til den første samlede tjeneste for
værnepligtige og på samme vilkår som disse
inden for alle områder i forsvaret.
DA kan dog ikke tilslutte sig, at den i den
nuværende værnepligtsorlovs værende beskyttelse mod afskedigelse udstrækkes, således at
beskyttelsen også vil omfatte lønmodtagere,
som stiller sig til rådighed for FN-tjeneste. Såfremt den enkelte lønmodtager, der har indgået kontrakt med forsvaret, ønsker at vende tilbage til sin civile lønmodtagerstilling efter
kontraktperiodens udløb med forsvaret, må
dette bero på en konkret aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.

Med venlig hilsen
ANNE GRETE HOLMSGÅRD

128

FORSVARSMINISTEREN

Den 6. oktober 1993

Forelæggelse

t.21:

Folketinget
At

torslaq til folketingsbeslutning om
etablering af en dansk international brigade,
forslag til lov om forsvarets formål. opgaver
og organisation mv.
samt

forelaq til lov om •ndring af lov om forsvarets personel,
lov om hj•rnrnevarnet. lov om statens uddapnelaesstøtte og
lov om værnepliqsgrlov mv.

Jeg skal herved tillade mig for det høje Ting at fremsætte
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en dansk
international brigade,
forslag til lov forsvarets formål, opgaver og organisation
mv. samt
forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel,
lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og
lov om værnspligtsorlov mv.

Under indtryk af de senere års internationale udvikling og
ikke mindst perspektiverne for den fortsatte udvikling er det
overordnede mål med forslaget til folketingsbeslutning, herunder
etableringen af Den Danske Internationale Brigade, at sikre
dansk evne til forsat at kunne bidrage til konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer på mandat fra FN eller CSCE. Den Danske Internationale
Brigade vil endvidere blive opstillet som en brigade til rådig-
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hed for NATOs Hurtige Reaktionsstyrker, ligesom den vil være en
del af det nationale forsvar.
Brigadens personelstyrke vil blive på ca. 4500 soldater,
hvoraf ca. BO% vil være hjemsendt personel på rådighedskontrakt. Der vil blive givet mulighed for, at også kvinder vil
kunne modtage den fornødne militære uddannelse og indgå rådighedskontrakt om tjeneste ved brigaden.
Med brigaden vil det være muligt normalt at bidrage med ca.
1500 mand til FN og CSCE operationer, fx i form af en bataljon
og en underafdeling. Dette svarer stort set til niveauet for
vort nuværende engagement. Det vil herudover være muligt i en
kortere periode at indsætte hele brigaden.
Det er endvidere hensigten at tilmelde dele af brigaden til
FNs såkaldte Stand-By Forces, hvis disse måtte blive etableret,
således at Danmark med meget kort varsel kan stille et stabskompagni og stabsofficerer til de indledende faser af nye FN-operationer.
Med folketingsbeslutningen ændres ikke ved den hidtidige
procedure ved beslutning om dansk deltagelse i internationale
operationer. Det vil fortsat være regeringen, der i hvert enkelt
tilfælde og på baggrund af en samlet vurdering af situationen
træffer beslutning om at yde danske militære bidrag. I overensstemmelse med grundlovens§ 19, stk. 2, vil Folketingets samtykke forudgående blive indhentet, hvis der er tale om afgivelse af
danske styrker til operationer, hvor magtanvendelse mod fremmed
stat ud over selvforsvar er autoriseret.
Lovforslaget om forsvarets formål, opgaver og organisation
mv. er en konsekvens af forslaget til folketingsbeslutning om
etablering af en dansk international brigade samt af den internationale udvikling og de perspektiver for den fortsatte udvikling heraf, som oprettelsen af brigaden er udtryk for.
Lovforslaget indebærer, at forsvarsministeren i lighed med,
hvad der i gældende lov er tilfældet for hærens, søværnets og
flyvevåbnets vedkommende, bemyndiges til at fastsætte størrel-
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sen, sammensætningen og organisationen af styrker mv. til løsning af internationale opgaver.
Det er herudover hensigten at lovfæste hidtidig praksis,
for så vidt angår mulighederne for at delegere dele af forsvarschefens kommando over sådanne styrker, som indsættes til løsning
af opgaver i FN, CSCE eller NATO regi, til chefen for den pågældende internationale styrke eller mission.
I lyset af den internationale udvikling og ikke mindst de
videre perspektiver for denne udvikling er det endvidere fundet
nødvendigt og hensigtsmæssigt at optage forsvarets formål og
opgaver i loven.
Forsvarets formål og opgaver er hidtil alene fremgået af
betænkning over lov om forsvarets organisation fra 1982.

Formålet med forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov mv. er at sikre, at forsvaret
også fremover kan løse pålagte opgaver.
Det stigende engagement uden for landets grænser har øget
behovet for udsendelse af fast ansat personel samt personel med
rådighedskontrakt.
Personellovens§ 11 indeholder efter sin nuværende ordlyd
ingen begrænsning i, hvilke former for tjeneste uden for landets
grænser forsvarets personel har pligt til at forrette.
Imidlertid har der med baggrund i bestemmelsens forarbejde:
kunnet rejses spørgsmål om rækkevidden af Forsvarsministerens
beordringskompetence.
For at tydeliggøre denne indeholder forslaget derfor en
præcisering af bestemmelsen i personellovens S 11, således at
det udtrykkeligt fremgår, at bestemmelsen ikke er begrænset til
bestemte former for tjeneste i udlandet.
For allerede ansat personel foreslås, at personellet gives
lejlighed til en gang for alle at melde fra til deltagelse i
fredsskabende operationer.
Lovforslaget tilsigter endvidere, at personel med rådighedskontrakt ved den danske internationale brigade skal kunne
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frigøres fra arbejdsmarkedet, uddannelse m.m. med kort varsel og
efter endt udsendelse vende tilbage hertil.
Derfor foreslås etableret orlovsordninger for såvel lønmodtagere som uddannelsessøgende, der stiller sig til rådighed for
FN-tjeneste mv., således at der under visse nærmere betingelser
skal bevilges orlov.
Ved ændring af lov om statens uddannelsesstøtte sikres, at
udbetaling af særlig godtgørelse ved kontraktophør samt løn mv.
under udsendelser ikke begrænser mulighederne for at oppebære
støtte.
Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til beslutningsforslaget og de to love, skal jeg anbefale forslagene til
Folketingets velvillige behandling.

132

Den næste sag på dagsordenen var :
6) Første behandling afbeslutningsforslag nr. B 1:
Forslag til folketingsbeslutning om etablering
af en dansk international brigade.
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/ IO 93).

Sammen med denne sag foretoges de under
7 og 8 på dagsordenen opførte sager, nemlig
7) Første behandling af lovforslag nr. L 5:
Forslag til lov om forsvarets formål, opgaver
og organisation m.v.
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/ IO 93).
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8) Første behandling af lovforslag nr. L 6:
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. ( Udsende/se af personel til FN-tjeneste
m.v., herunder orlov for lønmodtagere og uddannelsessøgende m.v.).
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/10 93).

Tredje næstformand (Lilli Gyldenkilde):
Efter ønske skal jeg fastsætte en taletid på 15
minutter for ordførerne i første omgang.

Forslagene sattes til forhandling.
Forhandling
Ingrid Rasmussen (S):
I aftalen af 13. november 1992 om forsvarets
ordning i 1993 og 1994 tilkendegav vi, at der
skulle arbejdes frem mod opstilling af en
dansk international brigade. Udviklingen i det
internationale samfund viser desværre, at konkrete og potentielle konflikter i disse år gør
dette beslutningsforslag endnu mere aktuelt
end først antaget. Hvor der tidligere var tilsyneladende ro og stabilitet, har sammenbruddet
i Øst- og Centraleuropa givet dønninger, som
giver ustabilitet og uro. Etniske, nationale eller
religiøse modsætningsforhold og mistillid i
Europa og nærområderne har ændret sikkerhedsbegreberne.
Dette forhold har også ændret vores opfattelse af, hvorfor vi skal gøre en indsats, hvordan indsatsen kan og skal være, og hvor indsatsen nærmere bestemt skal sættes i værk.
Med den danske internationale brigade målretter Danmark et af instrumenterne, som vi
stiller til rådighed for FN eller CSCE. Brigaden skal kunne deltage i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende og humanitære
opgaver uden for Danmarks grænser på mandat fra FN eller CSCE.
FN's generalsekretær har i »An Agenda for
Peace« fra juni 1992 udtrykt ønske om at styrke FN's muligheder for at foretage fredsunderstøttende operationer. Han peger bl.a. på muligheden for at bremse en krise i opløbet. Dette
kunne lade sig gøre med den præventive indsats, som første gang blev praktiseret i Makedonien under dansk ledelse.
25

Ft

FN forsøger ligeledes at etablere såkaldte
Standby Forces for netop at kunne reagere
hurtigt i krisesituationer. I øjeblikket går der
ofte adskillige måneder, efter at en beslutning i
Sikkerhedsrådet er taget, før FN er klar til at
iværksætte en fredsunderstøttende operation.
Hvis - eller rettere: når - Standby-styrkerne
bliver en realitet, kan dele af den internationale brigade tilmeldes denne. Dette anser Socialdemokratiet for en konstruktiv nytænkning i
den internationale forsvars- og sikkerhedspolitik.
Opgaverne vil tage udgangspunkt i et mandat fra Sikkerhedsrådet og omfatte fredsbevarende aktioner, hvor netop det danske stabskompagni for den internationale brigade vil
være en værdifuld byggeklods som led i løsningen af opgaver i FN-regi.
Med den danske internationale brigades oprettelse vil man med en hurtig og kvalificeret
indsats være et værdifuldt led i en opgave i et
veldefineret område, beskrevet og vedtaget af
FN eller CSCE.
En naturlig del af det danske forsvar er vor
tilknytning til NATO. Derfor er det rigtigt, at
den internationale brigade tilmeldes NATO's
hurtige reaktionsstyrke, hvor den vil kunne
indsættes inden for NATO's område ligesom
det øvrige danske forsvar.
For at ingen skal være i tvivl, er det præciseret i bemærkningerne til beslutningsforslaget,
at såfremt der kan blive tale om afgivelse af
den internationale brigade til operationer,
hvor spørgsmålet om magtanvendelse ud over
egentligt selvforsvar kan komme på tale, vil
Folketingets samtykke skulle indhentes, jf.
grundlovens§ 19, stk. 2. Der er altså ingen ændring her i forhold til de seneste kendte procedurer, sidste gang i august i år.
Styrkens størrelse er på baggrund af aftalen
af november 1992 sat til ca. 4.500 mand, når
den er fuldt udbygget. Heraf vil ca. 80 pct. være personel på rådighedskontrakter. De 20 pct.
vil være fast mandskab, som skriftligt har tilkendegivet sin deltagelse i operationer i brigaden.
Kvinder har mulighed for at indgå i brigaden. Kvinderne vil modtage en militær uddannelse svarende til værnepligtsuddannelsen for
mænd. Man kan sige, at der er tale om en slags
værneret for kvinder. Principielt kan kvinder
allerede nu blive uddannet på lige fod med
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mænd - ikke som værnepligtige, men som konstabler. Gennem de senere år er der ikke indgået særlig mange kontrakter, og derfor ses
kun meget få kvinder i det danske forsvar.
Værneretten for kvinder kan være det nye
skridt i retning af, at flere kvinder melder sig.
Jeg har mine tvivl. Kvinder i den internationale brigade vil til stadighed se ud som et supplement, også fordi der mangler politisk vilje til at
ændre på dette. Man kunne næsten sige, at her
i 1993 skal vi have ligestillingsvinklen med.
Derfor den kvindelige værneret.
Jeg har den opfattelse, at netop med oprettelsen af den internationale brigade har vi en
mulighed for at gå lidt dybere ned i spørgsmålet om kvinders lige muligheder, uddannelser,
rettigheder og pligter i det danske forsvar. Jeg
vil gerne pointere, at jeg ikke taler om kvindelig værnepligt som alternativ til værneretten.
Men jeg vil anbefale, at der nedsættes et udvalg, der analyserer og begrunder, hvad der
skal til for at få en ligebehandling af kvinders
og mænds tilgang til det danske forsvar. Allerede nu vil der kunne indhentes- erfaringer fra
andre lande, f.eks. Norge. Man vil således med
afsæt i den eller de rapporter, som udvalget
fremlægger, have forbedrede redskaber til den
politiske vurdering af de ordninger i forsvaret,
hvortil kvinder generelt kan uddannes og ansættes.
Jeg vil på Socialdemokratiets vegne i forlængelse af udvalgsbehandlingen af dette beslutningsforslag opfordre til, at vi nedsætter et
sådant udvalg til at belyse problemstillingerne.
Sammensætningen af udvalget kan ske i samarbejde med Ligestillingsrådet og de involverede personelorganisationer. Udvalgets første
delrapport kan så medinddrages, når vi skal
forhandle det næste forsvarsforlig.
Til slut vil jeg på Socialdemokratiets vegne
se frem til vedtagelsen af beslutningsforslaget
om den internationale brigade, så det snarest
muligt kan træde i kraft.
Ove Fich {S):

Forslaget til lov om forsvarets formål, opgaver og organisation er en logisk følge af det
beslutningsforslag, som er fremsat om oprettelse af en dansk international brigade. Det
fremgår nemlig af forslaget til denne lov, at
forsvarsministeren hermed får beføjelse til at
indrette forsvaret på en sådan måde, at løsnin-

gen af de internationale opgaver bliver muliggjort.
Det vigtigste i lovforslaget er imidlertid, at
man her får præciseret, hvad forsvarets formål
er. I den gamle lov er det således, at forsvarets
formål i realiteten kun står i betænkningen,
men ved denne lejlighed får vi det nu skrevet
ind i selve loven. Det finder vi i Socialdemokratiet er vældig godt. Vi kan helt tilslutte os
forslaget.
Det spiller på to strenge: Den ene er naturligvis at sikre Danmarks suverænitet, eksistens
og integritet, og det andet - og man kan vel
sige det nye - er at fremme den fredelige udvikling i verden. Det er klart, at det sidste er
det, der i dag påkalder sig den største interesse. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at
understrege, at sikringen af Danmarks suverænitet og eksistens naturligvis fortsat er hovedopgaven.
Endelig fastlægges det med dette forslag til
lov helt klart, at forsvarschefen på bemyndigelse af forsvarsministeren kan overdrage kommandoen over de militære styrker til ledelsen
af internationale styrker i relation til FN eller
CSCE eller i NATO-regi. Det er en forlængelse af den eksisterende praksis, men jeg synes,
det er godt, at det kommer med i loven.
Jeg vil gerne tilsige lovforslaget vor fulde
støtte.
Qvist Jørgensen (S):

Jeg vil starte med at give forsvarsministeren
ros for, at vi nu sammen med brigadeforslaget
får samlet, udvidet, præciseret og revideret alle
de forskelle i bestemmelserne om forsvarets
personel, som hidtil har været at finde i en lang
række forskellige love, bekendtgørelser og
tekstanmærkninger m.v., i et lovkompleks, der
så kan lægges ved siden af loven om forsvarets
formål, opgaver og organisation, som vi behandler sammen med dette forslag.
Såfremt der skulle være spørgsmål om, hvorfor lovforslag nr. L 6 ikke er indarbejdet i formålsloven, er svaret, at forslagsstilleren og de
partier, der står bag dette arbejde, tillægger det
stor værdi, også af psykologiske årsager, at have en »målsætningslov« - jeg kunne fristes til
at kalde det en »grundlov« for dette område der så ledsages af de mere praktisk orienterede
lovparagraffer, således som vi især finder dem
i lovforslag nr. L 6, altså en personalelov eller
personellov.
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Jeg vil ikke komme ind på de enkelte paragraffer i lovforslag nr. L 6, men opdele mit indlæg i to hovedafsnit, hvoraf det første helt naturligt er en understregning af, at vi nu med
vedtagelsen af lovforslag nr. L 6 kan standse
en diskussion, der er blevet ført i de senere år
ikke blot blandt politikere, men også ude i
samfundet, og som har været et irritationsmoment blandt forsvarets medarbejdere og deres
faglige organisationer. Jeg tænker naturligvis
på spørgsmålet om og forståelsen af begrebet
frivillighed.
Personalet og organisationerne har aldrig
været i tvivl. Frivilligheden i en eventuel udsendelse er og bør være et ikkeeksisterende
spørgsmål for en person, der har valgt at lægge
sin arbejdskraft og sit engagement i forsvaret.
Nu bliver det - man kan sige for fuldstændighedens skyld - præciseret. Jeg citerer fra den
foreslåede § 11 og understreger her, at der er
tale om det udvidede begreb:
» Personellet har efter forsvarsministerens
nærmere bestemmelse pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder tjeneste
i forbindelse med opgaver, der udføres efter
anmodning fra internationale organisationer
m.v.«
Når hertil lægges - og jeg citerer igen, denne
gang fra bemærkningerne til nr. 4 - at » ... allerede ansat fast militært personel ... vil få mulighed for at tilkendegive en gang for alle, hvis
de ikke ønsker at forrette tjeneste uden for landets grænser i fredsskabende operationer ... «,
skulle den debat være bragt til ende.
Herefter nogle bemærkninger om de mere
praktiske forhold i relation til den udsendte og
dennes forhold.
I lovforslaget er indeholdt en lang række bestemmelser vedrørende de arbejdsmarkedsmæssige, de uddannelsesmæssige, de forsikringsmæssige forhold osv. Det vil for det første
sige uddannelsessøgende og de dermed tilknyttede uddannelsesstøtteforhold. Det vil for
det andet sige udsendtes orlovsmulighed m.v. i
forhold til arbejdsgivere og studier. For det
tredje udsendtes forhold i relation til ferielovgivningen, og for det fjerde udsendtes forhold i
relation til forsikringsspørgsmål m.v.
I alt må jeg konstatere, at det er lykkedes at
gøre forholdene for engagerede i Den Danske
Internationale Brigade eller andre udsendte
gode og attraktive, hvad enten de pågældende

er studerende - uanset hvilken form for studium - er aktive på arbejdsmarkedet eller er
tilknyttet dagpengesystemet eller bistandslovsområdet, typisk kontanthjælp.
Det er derfor tilfredsstillende for os, at alt
tyder på, at vi kan påregne opbakning og tilslutning til brigadestyrken, og at der er gode
muligheder for at opnå den grad af samarbejde, rutine og tryghed med hinanden, der er
nødvendig i styrken. Det er også min opfattelse, at de eventuelle skønhedsfejl, som især personelorganisationerne har peget på fortsat eksisterer, kan fjernes i forbindelse med det forventeligt korte udvalgsarbejde.
I Socialdemokratiet har vi den opfattelse, at
vi med vedtagelsen af beslutningsforslaget og
de to lovforslag, dvs. formålsloven og personelloven, kommer et stort skridt videre i Danmarks forpligtelser i forhold til internationale
intentioner i den nye verdensorden. Ligeledes
kommer vi pænt foran i forhold til de ønsker
og den rådgivning, som fremkom i forbindelse
med det NATO-parlamentarikermøde, som
netop har fundet sted i København i afvigte
weekend.

Helge Adam Møller (KF):
Jeg vil gerne gøre nogle generelle bemærkninger, inden jeg vender mig direkte til de tre
forslag.
Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder os for
øje, at dansk forsvar jo ikke er et forsvar imod
nogen eller imod noget, men tværtimod er et
forsvar for noget. Det er et forsvar for demokrati, for ytringsfrihed, for menneskerettigheder og for det samfund og den kultur, som vi
har bygget op gennem mange hundrede år. Og
det er et forsvar for det samfund, som vi danskere altså holder af.
Men samtidig er det også et forsvar, som i
langt større omfang end hidtil skal være med
til at sikre, at andre lande, andre befolkninger,
som måske ikke har de rettigheder og goder,
som vi danskere har, kan opnå dem eller bevare dem.
Man kan vel sige, at Danmark i disse år og i
de kommende år bevæger sig fra at have været
en nation, der først og fremmest modtog sikkerhed fra andre lande, til nu at være en nation, som også leverer sikkerhed. Det er bl.a.
det, vi skal gøre med de nye enheder, vi bygger
op.
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Jeg tror ikke, det er uden betydning, at Danmark, som er et forholdsvis lille land, og som
derfor ikke har fjender, som er respekteret og
anerkendt ude i verden, sætter et eksempel,
som sammen med andre lande kan være med
til at virkeliggøre den drøm, som de fleste af os
vel her i Folketinget, alle partierne, har haft
vedrørende, hvad FN skulle udvikle sig til i
fremtiden.
Også jeg var her i weekenden til det møde
med NATO-parlamentarikere fra mange lande, som Socialdemokratiets ordfører, hr. Qvist
Jørgensen, nævnte. Der var nogle af amerikanerne, der spurgte mig: Hvad gør I nu i Danmark, når I vil have denne internationale brigade? Hvordan fortæller I vælgerne og overbeviser den danske befolkning om det rigtige i
denne nye forsvarspolitik: at sende danske
styrker til udlandet, også til steder, hvor der er
krigshandlinger i gang?
Det prøvede jeg så at forklare. Det var noget
med, at Danmark jo ikke i fremtiden kan »hygge sig i smug«, som vi måske kunne tidligere.
Det, der sker ude i verden, har også stor indflydelse på og betydning for det, der sker i Danmark. Krigen i Jugoslavien har jo medført 3
millioner flygtninge; et ganske stort antal af
dem er kommet til Danmark, som de er kommet til andre lande. Tænk, hvad der ville ske,
hvis vi fik den tilsvarende situation i Rusland!
Så ville det jo ikke være 3 millioner, men 30
eller 40 millioner mennesker, der var på flugt.
Jo, situationen i verden har også betydning
for os, og derfor må det være rigtigt, at Danmark også søger at yde en indsats for at forhindre, at den slags situationer opstår.
Det kan heller ikke være rigtigt, at Danmark
kører på frihjul i FN forstået på den måde, at
hvis vi har nogle holdninger og nogle idealer,
hvis vi stemmer for resolutioner om, at der skal
ydes en indsats rundt omkring i verden, så må
vi selvfølgelig også - i forhold til den størrelse,
vi nu har - være villige til at påtage os vores
del af byrderne.
Lad mig slutte dette afsnit med at sige, at jeg
synes, det er vigtigt at få trukket disse synspunkter frem. Hvis ikke vi får baggrunden og
ideen og tanken med at oprette denne internationale enhed udbredt til befolkningen, alle i
befolkningen - også at det kan være farligere,
end det har været hidtil, for det kan det, og det
skal vi ikke skjule - og hvis ikke vi har en for-

ståelse i befolkningen for, hvorfor det er nødvendigt, så tror jeg, vi vil kunne risikere at
komme i utrolig store vanskeligheder den dag,
nogle af disse enheder kommer i kamphandlinger, og hvor vi får dræbte eller sårede.
Vi skal altså vide meget nøje, hvad vi gør.
Jeg synes, det er rigtigt, hvad vi foretager, men
vi skal også være klar over, hvad konsekvenserne kan blive.
Og så lidt om de tre forslag.
Det første forslag, B 1, om etablering af en
dansk international brigade, kan vi tilslutte os.
Der er jo sket utrolig meget i den sikkerhedspolitiske situation; det har en af de tre socialdemokratiske ordførere også været inde på, så
det skal jeg springe over. Men prøv at tænke 3
år tilbage: Hvem drømte da om, at der i disse
timer skulle rulle danske kampvogne ind nede
i Bosnien, som skal være med til at forsvare et
sikkert område i Tuzla og forhindre, at der dør
mennesker der? Jo, det er en ny situation.
Jeg er selvfølgelig helt enig i, at det skal være på mandat fra FN eller CSCE, hvis vi sender brigaden eller dele af den ud.
Vi er meget tilfredse med, at brigaden skal
kunne løse tre opgaver: deltage i det nationale
forsvar, deltage i NATO's reaktionsstyrker og
også kunne deltage i opgaver for FN eller
CSCE.
Med hensyn til at etablere en ordning, så også kvinder kan gøre tjeneste i den ny brigade,
er vi helt enige, og vi vil gerne spørge, om forsvarsministeren kan røbe nogle af de tanker og
ideer, han har om, hvordan man vil bygge dette system op. Men grundtanken er vi ganske
enige i; det må vi skabe en mulighed for.
Med hensyn til finansieringen er det klart, at
etablering og drift i 1993 og 1994 skal holdes
inden for forsvarsbudgettets rammer, medmindre alle seks partier er enige om noget andet.
Det vil vi dog gerne være med til at drøfte, hvis
der er stemning for at øge rammerne i de to år.
Men vi skal også være klar over, at før brigaden er klar til indsættelse i sine planlagte opgaver og kan løse disse på en effektiv og for
personellet så sikker måde som muligt, kræver
det, at der bliver tilført ganske betragtelige
økonomiske midler i årene efter udløbet af det
nuværende forsvarsforlig. Det drejer sig vel
om et beløb på op imod 2 mia. kr.
Det Konservative Folkeparti har den holdning, at disse midler skal stilles til rådighed i

137
[Helge Adem Møller]

forbindelse med det næste forlig, og at midler- godt, fordi det fastholder og øger forsvarets
ne skal frigives i forligsperiodens første del, så- professionalisme, at enheder, stampersonel og
ledes at brigaden bliver operativ så snart som officerer får et tæt samarbejde med enheder og
muligt. Og dette skal selvfølgelig ske på en så- kolleger fra andre NATO-lande. Ingen vil jo i
dan måde, at forsvarets øvrige enheder fortsat et sådant samarbejde stå tilbage for hinanden,
kan udrustes og uddannes, så de kan løse deres og det vil sige, at alle landes enheder og personel øger deres effektivitet.
opgaver.
Vi er endvidere meget tilfredse med det, der
Så til forslag nr. 2, lovforslag nr. L 5 om forsvarets formål og opgaver. Vi kan igen tilslutte står om mobiliseringsstyrker, altså at værneos. Det er efter vores mening et godt forslag. pligtige fortsat vil have en meget vigtig rolle i
Det er hensigtsmæssigt, og vi finder det også dansk forsvar; det er Det Konservative Folkerigtigt, at forsvarets formål og opgaver nu di- parti en varm tilhænger af. Det er og bliver de
rekte fremgår af loven. Jeg vil gerne nævne et værnepligtige, der bedst sikrer forsvarets faste
par nøgleafsnit i lovforslagets bemærkninger, folkelige forankring. Dansk forsvar skal efter
vores mening så langt, som det overhovedet er
som jo bærer langt ud i fremtiden.
Der står, at regeringen finder, at der under muligt, afspejle det samfund, som skal forsvade nuværende omstændigheder ikke er nogen res, og det gør man altså bedst ved, at en stor
del af landets ungdom i et antal måneder eller
direkte trussel mod Danmark. Jeg er enig.
Der står også, at under de nuværende om- år øver en tjeneste i forsvaret. Og der må man
stændigheder bør forsvarets aktive deltagelse i sige, at de værnepligtige sammen med de frivilFN og tilsvarende opgaver tillægges høj priori- lige i hjemmeværnet og reserveofficererne skaber en langt bredere forbindelse mellem fortet. Jeg er igen enig.
Jeg er altså helt enig i udtrykket »under de svaret og befolkningen end nogen anden fornuværende omstændigheder«. Men samtidig svarsopbygning, man kan forestille sig.
Min konklusion er altså, at værnepligtige
med at jeg siger det, skal vi huske at lægge os
på sinde, at situationen kan være en ganske fortsat skal udgøre en vigtig del af dansk foranden om 3 år, om 5 år eller om 15 år. Det svar side om side med det faste personel. Ingen
forsvar, vi uddanner og udruster og opstiller i af de to parter kan undværes.
Og så til en meget vigtig del af lovteksten,
disse år, er jo grundstammen i dansk forsvar
langt ind i næste årtusind. Det skal vi holde os nemlig stk. 5 i § I. Der står, at forsvaret skal
for øje, hver gang vi overvejer større ændrin- råde over styrker af alle tre værn, hvis størrelger. Sagt lidt populært, men vel rigtigt, kan se, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og flekman sige, at forsvaret kan vi nedlægge på få sibilitet gør det muligt at løse såvel de nationamåneder, hvis der er politisk ønske om det, le som de internationale opgaver. Det er jo
men skal det bygges op igen, tager det I 0, 15 stærke ord, men de er rigtige. Der står altså nu
eller måske snarere 20 år.
direkte i den lovtekst, som mindst seks partier
Vi er også meget tilfredse med den sætning, vil stemme for om nogle uger eller måneder, at
hvor der står, at forsvaret af Danmark altid vil vi fortsat skal have det tilstrækkelige antal envære hovedopgaven. Også det er en nøglesæt- heder, dvs. eskadriller, orlogsfartøjer, kampagning. Det er rigtigt, at vi påtager os de øvrige nier, bataljoner, brigader osv., som er påkræopgaver, men vi skal aldrig glemme, at dansk vet til at løse opgaverne. Der står, at enhederforsvars hovedopgave, dets opgave nr. I, er og nes uddannelse skal være hård, effektiv og rebliver forsvaret af Danmark. Så skal vi selvføl- alistisk. Det er jo kampkraften, som var nævnt.
gelig i det omfang, vi har mulighed for det, og- Der står, at antallet af officerer og befalingsså udføre de opgaver, som jeg beskrev i min mænd skal være tilstrækkeligt til at gennemføre den træning, der er nødvendig. Det var
indledning.
Vi synes også, det er rigtigt, at der nu står, at kampkraften og fleksibiliteten fra lovteksten.
dansk forsvar vil deltage med enheder af alle Og der står, at enhederne skal have moderne
tre værn i NATO's reaktionsstyrker. Det er våben og materiel. Det var igen ordene kampgodt, fordi det demonstrerer, at vi er helhjerte- kraft og mobilitet. Det er gode og rigtige ord,
de medlemmer af NATO, det er godt, fordi det og det glæder mig, at der er så mange partier,
er med til at give indflydelse i NATO, og det er der står bag det.
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Vi er enige i hvert ord, og vi vil selvfølgelig
fastholde de partier, der stemmer for loven, på,
at vi også skal leve op til lovens bogstav, således at fremtidens forsvar vil være velforberedt,
veltrænet og veludrustet.
Og så til det tredje forslag, lovforslag nr. L 6.
Det kan vi tilslutte os; det er jo en forudsætning for, at vi overhovedet kan få opstillet den
internationale brigade. Vi føler også, at de tanker, der er om at frigøre personellet fra uddannelse og arbejde, er rigtige og rimelige, og vi er
selvfølgelig rede til under udvalgsbehandlingen at se på det, hvis der måtte være forskellige
tekniske problemer i lovforslagets udformning.
Og så til sidst nogle principielle, men meget
vigtige bemærkninger. De gælder spørgsmålet
om beordring kontra muligheden for, at den
enkelte soldat kan melde fra over for visse opgaver. Det Konservative folkeparti har hele tiden været imod, at professionelle soldater selv
skulle kunne afgøre, om de ville løse de opgaver, Folketinget vedtog, eller om de ikke ville.
Det var vores holdning i september 1992, det
var det i foråret 1993, og det var det for et par
måneder siden i august, da vi besluttede at sende en kampvognseskadron til Bosnien.
Vi har været imod fortrinsvis af tre grunde.
Vi har været imod, fordi den nugældende lov
hele tiden har været klar med hensyn til, at forsvarets personel havde pligt til at gøre tjeneste
overalt i verden efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.
Den anden grund var, at beordringsprincippet jo giver maksimal sikkerhed for personellet. Det gør det simpelt hen, fordi de enheder,
der har arbejdet sammen i mange måneder eller år, selvfølgelig er bedre og mere effektive
end enheder, hvor en stor del af personellet
bliver tilført, nogle få uger før enheden skal ud
at løse opgaver, som måske kræver kamp.
Den tredje væsentlige grund er, at samtlige
personelorganisationer, altså alle de faglige organisationer, som repræsenterer de soldater,
der skal ud at løse opgaverne, helt klart og entydigt har meldt, at de ønsker en beordring
bl.a. af hensyn til deres egen sikkerhed. Man
kan vel konstatere, at der hos personellet ikke
har været vaklen i geledderne, som der har været hos De Radikale og hos nogle i Socialdemokratiet.
Den konservative holdning kan faktisk ikke
udtrykkes bedre, end forsvarsministeren har

gjort det i Berlingske Tidende den 30. juli
1993. Ministeren skriver: » Det forekommer
helt uantageligt, om regering og folketing
skulle gøre sine beslutninger om at imødekomme en henvendelse fra FN om styrkebidrag betinget af tilslutning fra det personel, der er ansat i forsvaret.«
Forsvarsministeren siger altså på almindeligt dansk, at det er helt uantageligt, at personel ansat i forsvaret kan melde fra til FN-opgaver. Hvor er jeg enig.
Men den holdning har ministeren ikke mere,
eller rettere sagt, for at være fair, har Det Radikale Venstre tvunget ministeren til at fremlægge en ordning, som ministeren klart gik imod
for 2 måneder siden. Jeg ønsker ikke Det Radikale Venstre til lykke med denne sejr. Jeg synes, den er beskæmmende.
Den konservative holdning er klar: Vi ønsker ikke noget brev ud til alle ansatte i forsvaret med spørgsmål, om de vil opfylde deres tjenestepligt. Selvfølgelig er forsvarets personel
loyalt over for trufne beslutninger i Folketinget; det har det altid været. Og fordi nogle politikere og partier det sidste års tid har rystet
på hånden og truffet forkerte besluninger, er
det urimeligt, at disse politikere ikke bare retter deres fejl snarest. I stedet foretrækker man
endnu i mange måneder at træde rundt i fejltagelser. Det har forsvarets personel ikke fortjent.
Det konservative forslag er kort og godt, at
man skal glemme alt om at sende breve ud til
forsvarets personel og alene henholde sig til
den paragraf, der nu er i lovens § 11.
Lad mig slutte med at sige, at med disse
principielle bemærkninger kan jeg og den konservative gruppe tilslutte os de tre forslag, og vi
ser frem til en hurtig udvalgsbehandling.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RV):

Hr. Helge Adam Møller brugte udtrykket
vaklen i geledderne og henviste til, at der var
vaklen i de radikale geledder. Det opfatter jeg
ikke som en nedsættende bemærkning, eftersom jeg ikke mener, at der bør være militær
disciplin på den politiske front.
Men jeg synes måske, hr. Helge Adam Møller skulle overveje, om bemærkningen ikke
nok så meget rammer Det Konservative folkeparti. Jeg mindes - og jeg tror også hr. Helge
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Adam Møller mindes det, når han tænker sig
godt om - at Det Konservative Folkeparti i
september 1992 som medlem af den daværende KV-regering stemte for den pågældende
ordning vedrørende frivillighed ved udsendelse til Bosnien. Jeg tror også, hr. Helge Adam
Møller kan huske, at det var i et forlig med
Socialdemokratiet, regeringen besluttede det,
og at Det Radikale Venstre stemte imod den
pågældende ordning.
Så det der med vaklen i geledderne synes jeg
ærlig talt er hul snak. Jeg synes, hr. Helge
Adam Møller skulle overveje, om Det Konservative Folkeparti ikke med den beslutning,
som man af gode grunde dengang traf, fordi
man naturligvis gerne ville have noget igennem i Folketinget, også påtog sig et ansvar for
den kontinuitet, der nødvendigvis bør være i
lovgivningen her i landet.
(Kort bemærkning).
Thulesen Dahl (FP):

Jeg hørte hr. Helge Adam Møller i sine indledende bemærkninger sige, at det danske forsvars opgaver for demokrati og kultur ikke alene var koncentreret til Danmark og NATOområdet, men også lande, som ikke har samme
værdier som os. Jeg vil gerne spørge hr. Helge
Adam Møller, hvor han mener grænsen så går.
Er det der, hvor der er krig i verden? Er det
der, hvor der er diktatur? Er det, når Kina
kommer med overgreb på Tibet? Er det Jeltsins midlertidige indførelse af censur?
For mig at se virker det som en meget imperialistisk holdning at indtage, at vi skal ud og
fortælle de lande, som ikke har de samme værdier som os p.t., at det må de se at få; ellers har
vi en international brigade til formålet, så de
kan få det.
Jeg vil gerne spørge hr. Helge Adam Møller:
Det sikkerhedspolitiske mål for Det Konservative Folkeparti, er det hele verden?
(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):

Hr. Jørgen Estrup kender jo forhistorien akkurat lige så godt, som jeg kender den. Og det
er da rigtigt, at hr. Jørgen Estrup og De Radikale ikke stemte for i sin tid, for de har været
imod dette princip hele tiden. Men nu skifter
man altså mening.

Vi gav jo i september sidste år og ved alle de
senere lejligheder - der har været to, hvor vi
har skullet sende styrker ud - klart og tydeligt
udtryk for, hvorfor vi mente, det var forkert.
Men i september var alternativet jo så skræmmende, hvis vi ikke indgik det forlig - som vi
selvfølgelig kun troede var for den ene styrke,
der skulle sendes til Kise)jak, hvor vi kunne få
løst problemet.
Nu er vi altså kommet et helt år længere
frem, og vi kan konstatere, at selv med dette
forslag bliver problemet ikke løst. Den unge
officer, der lige er udgået fra officersskolen og
måske er 24 eller 25 år, kan altså nu sige nej
som svar på det brev, han får, og så kan han
stadig væk være ansat i forsvaret, indtil han er
60 år, også selv om han ikke vil løse et antal af
de opgaver, som forsvaret skal løse. Vi synes,
det er urimeligt, og det har vi gjort hele tiden.
Lovteksten her er jo krystalklar. § 11 kan
man bare lade stå. Der står, at man skal forrette tjeneste alle steder. Og de, der er uenige i
det, kan så forlade forsvaret, eller de kan lade
være med at blive soldater; de kan blive herreekviperingshandlere eller andet, hvor der ikke
er den samme risiko, som der er i forsvaret.
Og så til hr. Thulesen Dahl. Om vi skal ud
og diktere andre lande, hvilke værdier de skal
have? Nej. Hvis jeg fik udtrykt det på den måde, så beklager jeg. Det er selvfølgelig FN, der
afgør det - eller CSCE. Det vil sige, at det er
verdensorganisationen, hvor alle lande er repræsenteret. Hvis der sker overgreb på folkeslag, hvis folk bliver udsat for forfølgelse på
grund af deres race, tro eller tilsvarende, mener vi, at det er rigtigt, at Danmark sammen
med andre lande efter FN's bestemmelse kan
være med til at afhjælpe de forhold.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RY):

Det er jo en almindelig erfaring, at der sker
noget med hukommelsen, når man går fra at
være regeringsparti til at være oppositionsparti, og jeg skal love for, at hr. Helge Adam Møller bekræfter det i dag.
Hr. Helge Adam Møller sagde: Det var jo
kun en enkelt gang, vi stemte, for vi troede,
osv. Jeg tror, at hr. Helge Adam Møller har
glemt, at han har stemt for det endnu en gang,
nemlig her i september, da vi besluttede at udsende styrken til Tuzla. Men det er åbenbart
ikke vaklen i de konservative geledder.
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Jeg synes egentlig, det ville klæde De Konservative og hr. Helge Adam Møller, at han påtog sig det ansvar, som naturligt følger med,
når man i en periode tager ansvaret for regeringens førelse; det forpligter. Man er ikke anderledes, fordi man pludselig bliver oppositionsparti. Man har påtaget sig et ansvar, og
det må man selvfølgelig leve op til i det følgende.
Og jeg tror, at hr. Helge Adam Møller vil
vide, at det, der skete i september for et år siden, var, at et stort flertal besluttede at anvende det såkaldte frivillighedsprincip, og man
behøvede ikke De Radikales stemmer. Hvis
det havde været en så inderligt meget imod,
kunne man jo have fundet en anden løsning
med Socialdemokratiet på det tidspunkt.
(Kort bemærkning).
Peter Duetoft (CD):
Hr. Helge Adam Møller ved, at CD er nøjagtig lige så meget imod frivillighedsprincippet som Det Konservative folkeparti, men for
et år siden var der et flertal i denne sal, som
ønskede frivillighedsprincippet, og da der ikke
har været valg siden, er der stadig væk et flertal
i denne sal, som ønsker frivillighedsprincippet.
Det er det, der afspejles i lovforslagene. Der er
ingen ændret parlamentarisk situation, der har
kunnet føre dette med sig.
Men jeg synes, hr. Helge Adam Møller skal
glæde sig over en ting, som jeg i al fald glæder
mig over, og det er, at det er sidste runde i denne diskussion. Nu får vi sendt det brev ud, og
når det er sket, ved alle fremtidige, som melder
sig, at de er underlagt muligheden for at blive
udstationeret. Så lad os dog i det mindste glæde os over det.
Men vi må erkende, at det, der var situationen for et år siden, altså også er situationen i
dag. Forudsætningen for overhovedet at få
denne brigade stillet op var naturligvis, ligesom det var dengang, at dette problem blev
løst. Så lad os nu ikke gøre det mere firkantet
end højst nødvendigt. Vi kan i fællesskab beklage, at det er sådan, men af og til er der jo
grund til at beklage, hvordan virkeligheden ser
ud.

(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):

Hvis det bare var så godt, som hr. Peter
Duetoft siger, nemlig at problemet er løst, når
brevet er sendt ud og folk har svaret tilbage.
Men det er det jo ikke, for det giver faktisk
mulighed for, at nogle i forsvaret kan sige nej
tak, og de kan så fortsætte i forsvaret i l 0, 20,
30 eller op til 40 år, og så vi er langt henne på
den anden side af år 2000.
Problemet havde jo været løst, hvis man fjernede de to sider i bemærkningerne og bare
holdt sig til selve lovteksten, hvor der klart og
tydeligt står, at personellet efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse kan sendes uden
for landets grænser, herunder også tjeneste i
forbindelse med opgaver, der udføres efter anmodning fra internationale organisationer.
Det havde jo været krystalklart. Jeg mener, at
loven var klar før, som den altid har været. Det
mener forsvarets personelorganisationer jo også fuldstændig enstemmigt. Nu gør man den så
endnu mere klar.
Men brevet er og bliver helt overflødigt. Det
er ligesom en mistro til forsvarets personel, og
jeg synes, det er en helt unødig mistro, specielt
da de jo klart og tydeligt har sagt, hvilken
holdning de har, nemlig den samme holdning
som jeg har givet udtryk for.
(Kort bemærkning).
Pelle Voigt (SF):
Jeg vil gerne stille et spørgsmål til hr. Helge
Adam Møller, der nu gentagne gange fra talerstolen har harceleret over, at folk kan fortsætte
deres arbejde i forsvaret, selv om de ikke ønsker at gøre tjeneste i den type operationer, vi
taler om her, altså fredsbevarende eller fredsskabende operationer. Er det hr. Helge Adam
Møllers og Det Konservative Folkepartis agt,
hvis partiet får flertal for sit synspunkt, at ændre denne bestemmelse senere, sådan at folk,
der har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i
internationale operationer, skal forlade forsvaret, eller er det ren og skær tågesnak for at tilfredsstille et eller andet politisk bagland, uden
at der ligger noget som helst reelt i de synspunkter, hr. Helge Adam Møller fremfører?
Jeg synes, at det må være af betydning for de
ansatte i forsvaret at vide, hvor Det Konservative Folkeparti står i dette spørgsmål, og hvis
man anvender taletiden her i Folketinget til at
udbrede den opfattelse, at det er urimeligt, at
folk kan være i forsvaret, hvis de ikke ønsker at
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deltage i fredsskabende operationer rundt omkring i verden, så må vi have klar besked. Altså: Er det Det Konservative Folkepartis politik
at ændre loven - hvis man får flertal til det sådan at folk, der har underskrevet en kontrakt, og som har svaret på den måde i overensstemmelse med det, som sandsynligvis vedtages i Folketinget, får en ordre om, at de nu kan
pakke deres tøj og gå?
(Kort bemærkning).
Peter Duetoft (CD):

Hr. Helge Adam Møller mener, at de hidtidige regler giver mulighed for denne udsendelse; det gør personelorganisationerne også, og
det gør jeg også. Men der er en ting, hr. Helge
Adam Møller overser, nemlig at et flertal i Folketinget mener, at det ikke var sådan, og det er
altså ikke helt uvæsentligt - hverken for et år
siden eller nu - om man kan få flertal for et
lovforslag eller ej. Jeg ville nødig have, at der
kommer et brigadeforslag i dag, som havde et
flertal imod sig i Folketinget.
Og så synes jeg faktisk, at man i denne diskussion har sat noget over styr, som er vigtigere for dansk anseelse og for vores internationale stilling overhovedet. Derfor er disse forslag
et kompromis, nøjagtig på samme måde som
for et år siden under den gamle regering, og
det levede den gamle regering med i et Folketing, der er sammensat nøjagtig som det, vi har
i dag. Så man må altså undskylde, den nye regering tillader sig altså også at leve med et sådant kompromis.
Og så kan hr. Helge Adam Møller og jeg og
andre gode kræfter rejse land og rige rundt og
råbe og skrige om, at vi synes, det er trist, at det
er sådan. Men det er sådan, hr. Helge Adam
Møller, og derfor er der atter indgået et kompromis i denne sag.
(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):

Jeg er da godt klar over, at det er et kompromis, det er vel alle her i folketingssalen. Det
var helt bevidst, at jeg heller ikke nævnte hverken Centrum-Demokraterne eller Kristeligt
Folkeparti, for jeg kender deres holdning. Det
var meget bevidst, at jeg heller ikke nævnte
forsvarsministerens holdning, som den er udtrykt i artiklen i Berlingske Tidende, for jeg
26
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mener også at kende forsvarsministerens personlige holdning gennem meget lang tid til
dette spørgsmål.
Det, jeg synes er ærgerligt og kedeligt og urimeligt, er, at det gennem det sidste år igen er
lykkedes et lille mindretal - for det er i virkeligheden et lille mindretal, og det kan man så
tage hatten af for - at det altså igen er lykkedes
Det Radikale Venstre at få trumfet noget igennem, som et stort flertal i Folketinget i virkeligheden mente var forkert. Det er jo sagens realitet, og det har været skadeligt for dansk forsvar, og det er jeg ked af; og så kan hr. Jørgen
Estrup gå og smile, det har han ret til.
Med hensyn til spørgsmålet fra hr. Pelle
Voigt ønsker jeg ikke at gå ind med lovgivning
med tilbagevirkende kraft. Jeg har klart og tydeligt sagt, hvad vores holdning er, nemlig at
vi mener, at man skal lade være med at sende
breve ud; og det har man jo stadig mulighed
for i mange måneder, det står ikke i selve loven, kun i bemærkningerne, så her kan man
bare skifte mening.
Men hvis man først har sendt breve ud og
personellet har taget stilling ifølge lovgrundlaget og det, der er bestemt på det tidspunkt, kan
man selvfølgelig ikke komme 2 måneder efter
og lave det om. Der må også være en vis rimelighed i personelpolitik, uanset om det er over
for civile eller mennesker, som er ansat i forsvaret.
Første næstformand (Ivar Hansen):

Hr. Jørgen Estrup har ordet for en kort bemærkning, og så nærmer vi os nok afslutningen på denne lille runde.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (R V):

Jeg beklager, at jeg bliver nødt til at gentage
det, jeg sagde til hr. Helge Adam Møller før.
De radikale stemmer var ikke nødvendige for
det, der blev gennemført i september 1992. Det
var rent faktisk her, man skabte en præcedens
med hensyn til, om man ville pådutte forsvarets folk opgaver, som de ikke umiddelbart
havde kunnet vente, altså spørgsmålet om tilbagevirkende kraft.
Man kan være uenig i det princip, og hr.
Helge Adam Møller har sin fuldstændig klare
ret til at være uenig. Men hr. Helge Adam
Møller har ikke ret til at påstå heroppefra, at
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hans stemme blev afgivet under tvang, og at
den daværende regering gik ind i en sådan
ordning under tvang fra et lille mindretal i Folketinget. Det er for latterligt, hr. Helge Adam
Møller, det er ikke ansvarlig politik, og jeg synes egentlig, at det er for dårligt, hvis man vil
være både i regering og i opposition på en
gang. Det er der andre der har prøvet, og det
kan godt være, at man høster stemmer på det;
men man høster ikke anseelse.
(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det, der
gennemtvang ændringen i september 1992,
selvfølgelig var den radikale holdning, for man
fik gennemtvunget en holdningsændring i Socialdemokratiet. Det var jo klart og tydeligt,
det fremgik jo af det, den daværende ordfører
havde udtalt til både tv og Det Fri Aktuelt nogle få dage før om beordring kontra frivillighed.
Men De Radikale havde en anden holdning,
som medførte, at Socialdemokratiet skiftede
mening, og det medførte så den situation, som
hr. Jørgen Estrup klart og tydeligt har beskrevet. Og jeg synes i og for sig, at hr. Jørgen
Estrup har ret i, at det er imponerende, at det
kunne lykkes for et parti med så få mandater.
Det må jeg også erkende, men det bliver det jo
ikke bedre af, det er og bliver sørgeligt. Men
det var De Radikale, der havde ansvaret, og så
kan man med hr. Jørgen Estrups holdning sige: Det var søreme godt, at vi, som er så få, fik
gennemtvunget noget, som det store flertal var
imod. Men det lykkedes altså.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RV):

Det er lige før, jeg vil bede hr. Helge Adam
Møller om at skrive Det Radikale Venstres historie, for større ros kan man jo ikke få. Altså,
uanset om man stemmer for eller stemmer
imod et forslag, er det Det Radikale Venstre,
der afgør, hvad der sker her i Folketinget. Det
er stærkt, og det takker jeg mange gange for.
Men jeg synes måske ikke, at det gør hr. Helge
Adam Møller ansvarsfri for, hvordan han afgiver sin stemme.
Første næstformand (Ivar Hansen):

Så går vi tilbage til talerrækken.

Svend Aage Jensby (V):

Jeg skal først knytte nogle bemærkninger til
beslutningsforslag nr. B l.
I forsvarsaftalen fra november sidste år blev
der jo bl.a. under ledelse af den daværende
forsvarsminister, hr. Knud Enggaard, indgået
et forsvarsforlig mellem 6 partier. I dette forlig
kom det bl.a. til udtryk, at dansk område ikke
længere stod over for en veldefineret trussel,
men at den internationale situation på den anden side indeholdt såvel en række aktuelle
konflikter som latent risiko for nye konflikter
af bl.a. nationalistisk, religiøs og etnisk karakter; at det internationale samfund i vidt omfang og med fredelige midler bør bidrage til at
løse konflikter og hindre nye i at opstå; at
Danmark aktivt bør deltage i sådanne bestræbelser, bl.a. gennemført i FN-, CSCE- og NATO-regi; at forsvaret bør tilpasses de særlige
krav, som stilles til internationalt samarbejde
og operationer i disse organisationers regi, og
at Danmark bør deltage i NATO's reaktionsstyrke.
Det var på den baggrund og i erkendelse af
disse kendsgerninger, at forligspartierne som
bekendt indgik aftale om oprettelse af den internationale enhed, som skulle deltage i fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende operationer og opstilles som en brigade
til rådighed for NATO, primært for Alliancens
Hurtige Reaktionsstyrker. Det er denne aftale,
som den nuværende forsvarsminister nu lever
op til med det foreliggende beslutningsforslag,
som Venstre naturligvis støtter, for de hensyn,
som lå bag forsvarsaftalen i november 1992,
gælder jo med fuldt ud samme styrke i dag, og
de er så udmærket beskrevet i bemærkningerne til beslutningsforslaget. Bortfaldet af ØstVest-konflikten har skabt nye politiske realiteter og muligheder i international politik, og demokratiseringsprocessen i Øst- og Centraleuropa samt Sovjetunionens sammenbrud stiller
Europa over for en lang række konkrete potentielle konflikter, ofte med baggrund i nationale
eller religiøse modsætningsforhold. Dette har
medført, som der bl.a. står, at der nu også i det
europæiske område er såvel aktuelle som latente behov for fredsbevarende og fredsskabende operationer. Det er jo rigtigt, og derfor
støtter vi forslaget fuldt ud.
Vi støtter, at personellet bliver sammensat
som beskrevet i bemærkningerne og i øvrigt
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også i styregruppens rapport - altså en brigade
på ca. 4.500 mand, hvoraf ca. 80 pct. vil være
hjemsendt personel på rådighedskontrakt - at
brigaden sammensættes, så ca. 1.500 soldater
kan være ude i operationer, at kvinder kan deltage efter fornøden uddannelse - det har været
en vigtig ting for Venstre - og at brigaden i øvrigt kan forstærkes med andre dele af vort forsvar.
Vi støtter også, at brigaden med tiden, når
det måtte blive aktuelt, tilknyttes FN's Standby-Forces, og at en sådan styrke som den, vi
nu opretter, skal være en del af NATO's Hurtige Reaktionsstyrker. Netop det sidste er vigtigt
for mig at fremhæve, fordi det fører mig ind på
forslagets andet afsnit, hvoraf det jo fremgår,
at brigaden skal sammensættes og organiseres
efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse. Der henvises i bemærkningerne til forsvarsaftalen fra 1992, og her forudsætter jeg, at det
er pkt. 22 i aftalen, man tænker på. Her hedder
det jo på side 12:
»Den internationale enhed opstilles indledningsvis på basis af linie- og stampersonel og
materiel fra hærenheder, der nedlægges i perioden ... «.
De pågældende enheder nævnes, og derefter
står der:
»Enheden opstilles indledningsvis med en
stab og et stabskompagni, en panserbataljon,
2-3 bataljoner af infanteritypen, en opklaringseskadron, artilleriafdeling, luftværnsmissilbatteri, ingeniørkompagni og militærpoliti.«
Det er dette, vi går ud fra, fordi det er så
vigtigt for Venstre at få fremhævet det ønskelige i, at den enhed, vi nu opretter, også på alle
måder har den fornødne kampkraft og kraft til
at overleve i kritiske situationer, ikke mindst
fordi den skal indgå i NATO's Hurtige Reaktionsstyrker. Og her kan jeg ikke lade være
med at citere en artikel fra Weekendavisen den
I 0.-16. september 1993. Den er gengivet i det
udmærkede lille blad, der hedder FOV's Nyhedsbrev, og her hedder det:
»»Hvad skal det nytte?«. Viggo Hørups
klassiske spørgsmål til det danske forsvar gentages i dag af hans partifælle, den radikale forsvarsordfører Jørgen Estrup. Regeringen er i
interne drøftelser ved at lægge sidste hånd på
udspillet om forsvarets nye internationale enhed, og efter forhandling med Venstre og Konservative ventes lovpakken fremlagt i Folketinget i næste måned.«

Og derefter er hr. Jørgen Estrup citeret for at
have sagt følgende:
» Den internationale brigade skal opfylde
nogle helt præcise mål og funktioner, og dem
skal vi politikere afgrænse. Ellers risikerer vi,
at forsvarsbudgettet eksploderer ... «.
Sådan siger altså hr. Jørgen Estrup, der gerne ser en let udrustet og ret billig brigade, og
hr. Jørgen Estrup fortsætter:
» Vi har taget udgangspunkt i, at den internationale enhed er en let brigade. Det betyder,
at den ikke kan påtage sig angrebsbetonede
opgaver - operationen ved Tuzla, hvor den
nordiske styrke skal beskytte en sikker FNzone, er noget af det tungeste, vi fremover kan
gå med til. Enheden skal ikke normalt have
kampvogne med, og det bør Danmark meddele vore partnere i NATO og EF.«
Jeg tager på det kraftigste afstand fra sådanne synspunkter om den enhed, som vi nu stemmer for at oprette, og jeg nærer en vis fortrøstning ved, at det er den nuværende forsvarsminister, som skal sammensætte denne enhed.
Men det skal siges, at det er magtpåliggende
for Venstre at tage stærkt afstand fra hr. Jørgen
Estrups betragtninger, som de er citeret her.
Dernæst knytter jeg nogle bemærkninger til
lovforslag nr. L 5 om forsvarets formål m.v. Jeg
har to bemærkninger.
Venstre er enig i, at det er ønskeligt - som
også tidligere ordførere har været inde på - at
forsvarets formål og opgaver direkte fastsættes
ved lov, og vi er også tilhængere af, at denne
beskrivelse af forsvarets opgaver tager sit udgangspunkt i det brede sikkerhedsbegreb. Vi er
enige i, at dansk forsvars deltagelse i operationer under FN og CSCE - som jo aktuelt er de
organisationer, der er relevante med flertallets
holdning til f.eks. WEU, det er jo ikke relevant
med WEU lige for øjeblikket - er af væsentlig
betydning i bestræbelserne for at hindre, at lokale konflikter udvikler og breder sig og kan
blive en trussel. Men vi lægger samtidig afgørende vægt på, at det præciseres, at dansk forsvar som en integreret del af NATO skal kunne
yde effektiv modstand mod angreb på dansk
område, gennemføre et egentligt forsvar af
Danmark og af nærområder og i den forbindelse være i stand til at kunne modtage og gennemføre operationer sammen med vore allierede. Det anføres også ganske rigtigt i bemærkningerne:
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» Løsning af krigsopgaver i forbindelse med
forsvar af territoriet og nærområdet ... vil altid være hovedopgaven for dansk forsvar.«
Vi er derfor på denne baggrund enige i formuleringen og opbygningen af§ I, og vi er enige i den delegationskompetence, som forslagets § 5 lægger op til. Det kan vi også støtte, for
det er jo i realiteten blot en lovfæstelse af herskende praksis.
Dernæst til lovforslag nr. L 6.
Det væsentligste formål med de ændringer,
der lægges op til, er jo anført i bemærkningerne til forslaget, og jeg skal nøjes med at kommentere de væsentligste bestemmelser, for der
er jo en række bestemmelser i forslaget af mere
teknisk karakter.
Den første bestemmelse, jeg har bemærkninger om, er vel ikke overraskende § 11, hvori der
som noget nyt tilføjes ordene » ... herunder
tjeneste i forbindelse med opgaver, der udføres
efter anmodning fra internationale organisationer m.v.«
Efter Venstres opfattelse er det en fuldkommen ufornøden tilføjelse. Efter Venstres mening indeholder den nugældende lovs § 11 fornøden hjemmel til at udsende personel til en
hvilken som helst form for tjeneste i udlandet.
Når man nu ifølge bemærkningerne på side 5
vil gennemføre en overgangsordning, hvorefter
allerede ansatte skal have mulighed for at melde fra, når det drejer sig om tjeneste til fredsskabende operationer, er vi ikke enige. Vi er
heller ikke enige i, at det samme skal gælde for
relevante grupper af civile og for værnepligtige, der er indkaldt til den første samlede tjeneste. Der må ikke herske tvivl om, at Venstre
ikke går ind for en sådan fremgangsmåde.
Som Venstres ordfører, hr. Ellemann-Jensen, fremhævede under den sidste debat, der
havde betydning for den problematik, vi beskæftiger os med, nemlig debatten i september
1992 om det øgede engagement i det tidligere
Jugoslavien, kan man ikke gøre det frivilligt at
opfylde sin tjenestepligt som ansat i forsvaret.
Hvad skulle jeg f.eks. selv gøre, hvis mine politifolk, som jeg beskæftiger mig med i hverdagen, pludselig sagde, at de ikke ville gå ind i
den og den bydel, og hvad skal man gøre som
brandchef, hvis det hus, der nu er i brand, synes at være for højt? Det er en ulykkelig ting,
og jeg synes ikke, det kan siges bedre, end personelorganisationerne udtrykte det i septem-

ber 1992 i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag nr. B 95. Jeg citerer:
»Organisationerne finder, at det ikke er staten værdigt at overlade til den enkelte soldat
og hans familie at afgøre og dermed tage ansvaret for, om Danmark skal leve op til sine
internationale forpligtelser. Det må være et ansvar, som regering og folketing påtager sig på
nationens vegne.«
Det er godt sagt, og den situation, som nu vil
opstå, er, at talrige familier vil komme til at
diskutere spørgsmålet fra nu af og indtil den l.
februar. Det kan berøre mange mennesker, og
det kunne man godt have sparet dem for.
Og så kan jeg i den sammenhæng sige til hr.
Jørgen Estrup - for jeg kan jo lige så godt tage
fat på det med det samme: Det er ikke fornødent over for mig at gentage det, hr. Jørgen
Estrup sagde til hr. Helge Adam Møller, for
jeg kender jo historien bag det. Venstre var indædt imod 2-3 gange, og den første gang, vi gik
med på den her galej, fremgik det jo også af
den daværende forsvarsministers tale, at det
var en helt speciel og særlig situation. Og når
vi siden hen gik med til det, er det jo rigtigt,
som det er blevet sagt, at hr. Jørgen Estrup i
forbindelse med bestræbelser på at vælte den
daværende mindretalsregering formåede at
skabe så megen usikkerhed i Socialdemokratiet, at den daværende forsvarspolitiske ordfører
kom i vanskeligheder i sit eget parti. Sådan er
kendsgerningerne.
Men så må jeg spørge hr. Jørgen Estrup for nu kan det jo ikke betale sig at fortabe sig i
historien - om hr. Jørgen Estrup vil være med
til, at vi stryger den tilføjelse til § 11 under udvalgsbehandlingen. Så kan vi jo gøre det, og så
er problemet løst efter vores opfattelse, for så
har man nemlig pligten. Det kan hr. Jørgen
Estrup give mig et svar på. Nu har hr. Helge
Adam Møller givet sin mening til kende; Socialdemokratiets ordfører, hr. Ove Fich, har i adskillige dagbladsartikler givet sin mening til
kende, og jeg tror, at det også er forsvarsministerens opfattelse, så det er ikke ministeren, jeg
bebrejder. Jeg synes, det ville være dejligt at
høre, for den høringsrunde, der nu sættes i
værk, er en æresrunde for hr. Jørgen Estrup, og
man vil tænke ude i garnisonerne: Hr. Jørgen
Estrup turde ikke tage et ansvar, det skal den
enkelte familie.

[Svend Aage Jensby]

Vi støtter de øvrige bestemmelser i forslaget
om uddannelsesstøtte. Vi er meget tilfredse
med, at det nu er lykkedes at kunne yde erstatning til hjemmeværnspersonel, der kommer til
skade under øvelser.
Med hensyn til tilskudsordningen til arbejdsgiverne vil jeg sige, at den går vi naturligvis også ind for, fordi det er en vanskelig situation, man kan sætte arbejdsgiverne i. Men vi
mener bare, at det må overvejes under udvalgsbehandlingen, om ikke den ordning kan
forbedres. Det er en ganske ringe kompensation, arbejdsgiverne får for at skulle møde med
et åbent og velvilligt sind til den situation, de
kan komme til at stå over for. De får skaldede
47 kr. i timen, tror jeg det er, i tilskud til ansættelse af vikarer, og det synes Venstre godt kunne forbedres.
Orlovsordningen med hensyn til uddannelse
og den slags er vi helt med på.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RV):
Ja, hr. Svend Aage Jensby tvinger mig jo
nærmest på talerstolen, for det, hr. Svend Aage
Jensby sagde, var stort set lige så ynkeligt som
det, hr. Helge Adam Møller sagde.
Det Radikale Venstre har igen voldført ikke
bare Det Konservative Folkeparti, men også
Venstre og måske oven i købet Socialdemokratiet, hvis man skal forstå hr. Svend Aage Jensby ret. Der er ingen grænser for, hvad Det Radikale Venstre er i stand til, og hvor lidt ansvar
de to gamle regeringspartier har pådraget sig
ved stemmeafgivningen dengang.
Hr. Svend Aage Jensby: Kan det ikke ses, at
det er ynkeligt? Jeg kan høre det. Man behøvede ikke at lytte til Det Radikale Venstre, hvis
man ikke ønskede det. Der var ikke nogen som
helst, der sagde i september 1992, at man skulle gøre, som Det Radikale Venstre sagde. Man
kunne have ladet være med at gennemføre
ordningen, man kunne have fundet en anden
løsning med det flertal, der fandtes.
Det Radikale Venstre har vel ret til at have
sin holdning på det her punkt, og vi har aldrig
lagt skjul på, at vi var imod noget med tilbagevirkende kraft. Jeg har hørt de borgerlige partier sige med ganske jævne mellemrum, at det
værste, man kunne gøre her i livet, er at pålægge borgerne noget med tilbagevirkende kraft.
Men når man udsætter folk for noget, som ikke

var en del af deres kontraktlige forpligtelse, er
det noget med tilbagevirkende kraft. Og derfor
synes jeg, at det klæder hr. Svend Aage Jensby
og hr. Helge Adam Møller utrolig dårligt nu at
påberåbe sig, at man er blevet voldført i denne
sag; at det var imod ens vilje, at det var en så
inderligt imod, og at man nu kan give Det Radikale Venstre skylden for, at man kom til at
trykke på den gale knap. Det er utroligt.
(Kort bemærkning).
Svend Aage Jensby (V):
Se, forholdet er jo, som også hr. Jørgen
Estrup burde vide, at vi første gang står over
for problemstillingen, da vi skal sende »Olfert
Fischer« til Golfen; her har vi problemet for
første gang. Skulle en mindretalsregering så
strække våben og sige: Jamen når vi ikke kan
få vores vilje, så vil vi slet ingen ting. Det havde dog været endnu mere ynkeligt ... jeg mener at kunne huske, at det var ved »Olfert Fischer«, men jeg kan huske forkert, o.k.
Men sådan har det også været de senere
gange, at hvis ikke vi havde accepteret den
holdning, der var fra bl. a. hr. Jørgen Estrups
side, havde vi ikke kunnet vise vort ansigt i international sammenhæng, og så har den tidligere regering altså valgt at opnå, om ikke det
bedste, så dog det næstbedste. Det er jo forklaringen på det.
Men som sagt, hr. Jørgen Estrup, jeg synes,
at vi skulle prøve at blive enige om her i dag at
stryge den sætning, den tilføjelse. Muligheden
bliver så, at vi kan samle 6 partier, der går ind
for, at sådan skal det være. Den nugældende
personellov er i orden.

(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RV):
Jamen jeg skal ikke klandre hr. Svend Aage
Jensby for et eventuelt erindringssvigt omkring
>► Olfert Fischer«. Der var ikke noget problem i
forbindelse med udsendelsen af »Olfert Fischer«, første gang var i september sidste år. Og
grunden var selvfølgelig den helt naturlige, at
vi her skiftede fra noget klart fredsbevarende,
hvor man havde en klar situation i forbindelse
med Kroatien; nu fik man en uklar situation i
forbindelse med Bosnien, et udvidet selvforsvarsbegreb, som gjorde det meget uklart, om
vi ikke også var inde i en§ 19, stk. 2-situation i
forhold til grundloven.
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Det er oplagt, at man med rimelighed kan få
en diskussion på det tidspunkt om, hvad man
skal pålægge forsvarets perso'itel. Og hvis hr.
Svend Aage Jensby tænker tilbage på, hvad
styringsgruppen har sagt, er styringsgruppen
langt hen enig i, at grundlaget ikke var politisk
klart. Det er muligt, at det var juridisk tilstrækkeligt, men politisk var grundlaget for, hvad
man kunne pålægge forsvarets personel, ikke
klart. Vi sagde præcis det samme dengang,
som vi siger nu, og derfor er spørgsmålet jo:
Kan man pålægge forsvarets faste personel noget med tilbagevirkende kraft, eller kan man
ikke? Det er det eneste, det handler om, og det
mener jeg er et fuldstændig anstændigt synspunkt at have: at man ikke kan pålægge forsvarets folk nye opgaver med tilbagevirkende
kraft.
Hr. Svend Aage Jensby har sin ret til at have
det modsatte synspunkt, men hr. Svend Aage
Jensby har ikke ret til at pålægge Det Radikale
Venstre ansvaret for, hvordan hr. Svend Aage
Jensby stemmer.
Pelle Voigt (SF):
SF har i en årrække talt for, at man etablerede en særlig, fast styrke til anvendelse i forbindelse med løsning af opgaver for FN eller
CSCE, og vi er meget glade for, at man nærmer
sig dette mål med de forslag, som forsvarsministeren har fremsat. Men det må naturligvis
ses i en større forsvarspolitisk sammenhæng.
Nu kunne man tro, at hele spørgsmålet er
aflclaret. Der er allerede udarbejdet en pjece
om denne styrke, den er oversat til engelsk, der
er taget billeder af de soldater, der deltager i
styrken, og den er omdelt til alle Danmarks internationale kontakter. Hvis man tager sin lup
frem, vil man kunne se, at der står et eller andet sted i den fremstilling, som gives af styrken
til benefice for vore allierede i NATO og andre, at man skal afvente nærmere lovgivning i
Folketinget. Og det er naturligvis rart; det er
det, vi beskæftiger os med her i dag. Men man
kunne få det indtryk, at der er tale om en slags
ekspeditionssag, og det bør der ikke være tale
om; for spørgsmålet om oprettelsen af denne
styrke og de skridt, Danmark allerede har taget
i forbindelse med internationale fredsbevarende operationer, er helt afgørende for diskussionen om, hvordan dansk forsvar skal indrettes i
fremtiden.

SF er af den principielle opfattelse, at der
med militærbloksystemets sammenbrud er opstået en situation, hvor forsvarets opgaver og
formål er reduceret ganske betydeligt. Det er
klart, at vi skal have en fast, stående, velfungerende styrke til at løse internationale opgaver.
Det kan være fredsbevarende opgaver, det kan
være fredsskabende opgaver efter anmodning
fra FN eller CSCE og efter godkendelse i hvert
enkelt tilfælde her i Folketinget. Derudover
skal der løses en række opgaver på den hjemlige front. Der er brug for en vis begrænset suverænitetshævdelse, og der er brug for fiskeriinspektion, redningstjeneste, farvandsafmærkning, miljøskibe og forskellige andre ting, og
en række af disse civile opgaver har forsvaret
påtaget sig, så de i øjeblikket foregår i forsvarets regi og med forsvarets personel.
Det betyder, at man kan reducere de samlede danske militærstyrker ganske betragteligt
over en årrække, og det betyder også, at det er
blevet helt forkert og ganske uøkonomisk, at vi
hvert år tvinger 9.000 unge mennesker til at gå
ind i forsvaret og få en værnepligtsuddannelse,
som de færreste af dem nogen sinde kommer i
nærheden af at få brug for. Det er altså SF's
opfattelse, at vi bør bortspare disse elementer,
og at vi bør opbygge et forsvar af en størrelse
og en kvalitet, som svarer til det, vi definerer
som vores behov. Det er der rigelig plads til
inden for det nuværende forsvarsbudget, og vi
mener over i købet, at forsvarsbudgettet ved en
sådan omlægning kunne reduceres ganske
kraftigt.
Når vi ser på, hvad der er sket med udsendelsen af internationale styrker - her tænker
jeg primært på de styrker, vi i øjeblikket har i
det tidligere Jugoslavien - må man også sige,
at her kan der jo sættes alvorlige spørgsmålstegn ved hele den måde, det danske forsvar
fungerer på. Der findes vel ikke et radioanlæg,
en natkikkert eller noget som helst i det danske
forsvar, som ikke er sendt til eks-Jugoslavien i
den nuværende situation. Alle danske kaserner
er kannibaliseret, alt materiel er sendt af sted,
og det afslører, at den måde, forsvaret har været struktureret på, er ganske besynderlig. Altså: I samme øjeblik, disse ting skal bruges til
noget i det virkelige liv, er de der ikke. Der er
altså grund til en meget omfattende diskussion
om, hvordan ressourcerne i forsvaret prioriteres. Det lægger realiteterne op til i forbindelse
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med drøftelsen af de forslag, vi behandler her,
og også derfor synes vi, at diskussionen er
spændende og væsentlig.
Hvis vi kigger på lovforslaget om forsvarets
formål, opgaver og organisation, synes jeg, at
det er en lille smule trist, at de betydningsfulde
civile opgaver, som forsvaret løser, og som vi
gerne så udvidet på f.eks. miljøområdet, overhovedet ikke omtales som en del af forsvarets
formål. Jeg mener, at redningstjenesten er væsentlig, jeg mener, at fiskeriinspektionen er
væsentlig, og jeg mener, at indsatsen med miljøskibene er nok så væsentlig som mange af de
andre aktiviteter, der foregår i det danske forsvar, og som man uden videre dikkedarer ville
kunne fjerne, uden at den internationale sikkerhed på nogen som helst måde blev hverken
større eller mindre af den grund. Disse ting bør
altså med i en lovgivning, hvis vi begynder at
formulere os om forsvarets formål.
Med hensyn til den internationale styrke og
dens mulighed for at arbejde for FN og CSCE
har man så af, om jeg så må sige, reklamemæssige grunde i forhold til NATO og for at lægge
afstand til tidligere tiders fodnotepolitik osv.
understreget betydningen af, at denne styrke
også står til rådighed for NATO's Hurtige Reaktionsstyrker.
Det kan man efter smag og behag være for
eller imod, være ophidset over eller synes, at
det er en lille smule komisk. Der er jo ingen,
der aner eller har givet en fornuftig forklaring
på, hvad disse hurtige reaktionsstyrker egentlig skal bruges til. De må ifølge Atlantpagten
kun operere inden for NATO's eget territorium og skal altså undertiden kunne optræde
det ene eller det andet sted inden for NATOområdet for at vise alliancesolidaritet og sammenhold. Det er jo i sig selv ikke særlig ophidsende. Og det er da sikkert godt for disse folk,
at de får mulighed for at komme på øvelser og
omgås andre folk i alliancen, måske også folk
fra de tidligere Warszawapagtlande, når Det
Nordatlantiske Samarbejdsråd kommer i gang
og begynder at udstrække nogle af disse øvelser, noget af dette arbejde til også at omfatte
andet, som ikke ligger inden for NATO's strenge regi.
Men her synes jeg egentlig, at vi også i vores
diskussion burde gøre os klart, hvad meningen
overhovedet er med disse hurtige reaktionsstyrker, for det er aldrig afklaret. Det står fast,

også i forslagets tekst, at de kun må operere
inden for NATO's område. der er ikke udsigt
til, at der bliver krig inden for NATO's øjeblikkelige område, og derfor forekommer konstruktionen besynderlig.
Det kan bekymre en lille smule, når man ser
på de bestræbelser, der fra nogle NATO-landes side er udfoldet i årenes løb for at kaste
NATO ud i nye opgaver »out of area« af den
ene eller anden art. Men det er min opfattelse
- og med de forslag, der ligger her, og med regeringens politik er vi da i Folketinget enige
om - at sådanne NATO-operationer kun kan
finde sted i FN- eller CSCE-regi og efter en
beslutning her i Folketinget.
Jeg ser, at forsvarsministeren nikker. Jeg synes, det er meget væsentligt, at vi er enige om,
at det er sådan, det forholder sig, altså at proppen ikke ryger af flasken nu, fordi man bevæger sig ind på dette område.
Der har været en kæmpemæssig, langvarig
og ophedet diskussion om frivilligbedsspørgsmålet. Efter vores opfattelse kunne det spørgsmål løses meget enkelt ved, at man i langt højere grad, end der er lagt op til, satsede på, at
den internationale brigade var en stående styrke, der bestod af stampersonel, og at man ikke,
sådan som man i så vid udstrækning lægger op
til, baserer sig på rådigbedskontrakter.
Det c;r min opfattelse, at rådigbedskontraktsystemet vil vise sig uhensigtsmæssigt, fordi en
række af de mennesker, der tegner en sådan
rådigbedskontrakt, vil komme i den situation,
at de gifter sig, får børn, måske anskaffer de sig
en lejlighed, køber en bil el.lign. Og den dag,
forsvarsministeren sender et brev til dem om,
at nu skal de stille, kan det være ganske svært
at overbevise dem om, at dette rent faktisk er
alvor, så meget mere som der ikke findes nogle
juridiske midler eller andre magtmidler til at
tvinge disse folk til at overholde den kontrakt,
de har underskrevet. Det vil sikkert heller ikke
være klogt at tvinge folk; langt bedre ville det
være, hvis vi havde en stående styrke, og at den
i så vid udstrækning som muligt bestod af
stampersonel.
Jeg ved godt, at så vil man sige: Jamen det er
dyrere end det udmærkede system, der lægges
op til her. Og jeg er klar over, at de uddannelseskrav, som SF stiller til en international styrke, også er dyrere end en række af de løsninger, der lægges op til her. Jeg har peget på de
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meget betydelige muligheder for kompenserende besparelser i de helt overflødige dele af
forsvaret.
Men jeg vil gerne bede om, at vi under udvalgsarbejdet omhyggeligt diskuterer dette her.
For hvis det bliver sådan, at vi, hver gang vi
sender folk, der har indgået en rådigbedskontrakt, ud i verden, skal betale den pågældendes
arbejdsgiver - sådan som nogle er inde på for, at disse folk kan være væk, betale løn, udetillæg og lign., så synes jeg, vi skal prøve at
lægge tallene sammen og stille os selv det
spørgsmål, om det så ikke i realiteten var billigere at anvende stampersonel, hvilket også ville have den fordel, at vi fik folk, der måske var
lidt ældre, havde en større personlig modenbedsgrad og måske også en bedre militær uddannelse, når alt kommer til alt. Det synes jeg
vi skal se på under udvalgsarbejdet.
For SF er det fuldstændig afgørende, at værnepligtige ikke anvendes hverken i fredsbevarende eller fredsskabende operationer. Værnepligten i Danmark er en uddannelsestid, som
gennemføres tvangsmæssigt over for nogle
mennesker i medfør af grundlovens bestemmelser. Vi mener, det er helt uacceptabelt, som
vi tidligere har givet udtryk for, at forestille sig,
der skal være praktikpladser på kamppladser
rundt omkring ude i den store verden.
Det gælder også, skal jeg understrege - og
måske især fordi det er her, vi har problemet for søværnet. Hvis man i søværnet insisterer på
at have folk til at servere i kantinerne eller bage brød eller gøre andet, må man ansætte disse
folk på almindelige, hæderlige vilkår og få
dem til at udføre dette arbejde. Det er uanstændigt at indkalde folk til værnepligt og sende dem ud i operationer af en sådan art under
henvisning til grundlovens bestemmelser.
Der henvises i bemærkningerne til lovforslag nr. L 6 til en dom, som er viderebragt os i
ugeskrift for retsvæsen, en dom afsagt af Vestre
Landsret den 26. juni 1975, hvor man er inde
på hele spørgsmålet om, hvad grundlovens bestemmelser om, at enhver våbenfør mand skal
bidrage til fædrelandets forsvar, egentlig kan
anvendes til, og hvad den ikke kan anvendes
til.
Jeg synes, at dommen er interessant af en
række grunde. Sagen drejer sig om en reservelæge, som man forsøgte at tvinge til at aflægge
tjeneste i de fredsbevarende styrker på cypern

- retten argumenterer på følgende måde, og
jeg vil gerne ganske kort citere:
»Da de opgaver, der løses af de danske militære kontingenter, som deltager i FN's fredsbevarende styrker i forskellige fremmede lande, er medvirkende til, at lokale uroligheder
ikke udvikler sig til omfattende krige, eventuelt med deltagelse af stormagterne, hvorved
også Danmarks sikkerhed ville blive truet, finder retten, at en tjeneste i det danske kontingent under FN-styrken på Cypern kan tjene til
Danmarks forsvar, hvorfor forpligtelsen til at
bidrage hertil også efter grundlovens § 81 omfatter denne form for militærtjeneste.«
Det er en interessant argumentation, og jeg
tror, at den pågældende reservelæge, som i første omgang blev idømt 30 dagbøder a 30 kr. og
senere fik dagbøderne forhøjet til I 00 kr., må
have undret sig såre, da Danmarks forhenværende udenrigsminister, hr. Ellemann-Jensen,
en dag meddelte den undrende offentlighed, at
nu nedlagde Danmark sit engagement i FN's
fredsbevarende styrker på Cypern, fordi styrkerne slet ikke var fredsbevarende, de var
krigsbevarende, fordi der ikke var sket nogen
udvikling i fredsforhandlingerne.
Vi har altså at gøre med noget her, som i
allerhøjeste grad er en politisk grundlovsfortolkning. Derfor skal vi være meget, meget varsomme med, hvordan vi indretter en følgelovgivning, vi skal være meget, meget opmærksomme på, hvad det egentlig er, der er ideen
med det, der står i grundloven, og vi skal i den
forbindelse se på forarbejderne til grundloven.
Det er, som jeg har været inde på, en vanskelig øvelse. For at vi i saglighedens navn kan
få en så bred og fornuftig afklaring af disse
spørgsmål - hvor vi som sagt fra SF's side er
enige i, at vi ønsker oprettelsen af en fast, international brigade til løsning af de opgaver, vi
taler om - tror jeg, det er meget væsentligt, at
dette ikke er noget, der bliver jaget igennem
Forsvarsudvalget, men at vi får en lille smule
tid, lad os sige en måned eller halvanden for at
være realistiske, til at drøfte alle disse spørgsmål ordentligt og fornuftigt igennem og i den
forbindelse måske bl.a. nå frem til, at vi kan
enes om, at formålserklæringen, som den fremstilles i lovforslag nr. L 5, er utilstrækkelig, fordi forsvarets mange civile opgaver slet ikke
omtales som noget betydningsfuldt.
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Jeg tror, at vi stille, fredeligt og udogmatisk
skal prøve at sætte os ned og se på, om dette
her ikke kan laves bedre.
Kristian Thulesen Dahl (FP):

Det forslag, som Folketinget har til første
behandling i dag vedrørende etableringen af
en dansk international brigade, vil for alvor
skabe en helt ny situation for det danske forsvar. Det er et forslag, som har meget vidtrækkende konsekvenser, og som man derfor ikke
blot kan støtte, fordi mange forsøger at fremstille det som umiddelbart logisk efter omvæltningerne i det tidligere sikkerhedspolitiske billede, hvor der var to parter over for hinanden.
For Fremskridtspartiet er billedet meget mere nuanceret. Lad mig som udgangspunkt understrege, at Fremskridtspartiet har stærke ønsker om at bevare vores NATO-medlemskab,
og at vi meget stærkt ønsker, at samarbejdet i
NATO er intensivt med hensyn til at forsvare
NATO-området.
Vores grundholdning er endvidere, at vi
støtter fredsbevarende styrker på frivillighedens basis. Men forslaget om en international
brigade bygger på en imperialistisk grundholdning og vil gøre det legitimt at gribe ind i
vidt forskellige situationer overalt i verden. Og
når det først er legitimt at gribe ind over for
andre lande, er grundlaget for os at se lagt for
at skabe konflikter, som er langt større end de
konflikter, man griber ind i for at løse.
Dermed være ikke sagt, at der ikke undtagelsesvis kan opstå situationer og konflikter,
hvor det kan være nødvendigt at gribe ind,
specielt i situationer, hvor et land angriber et
andet, som situationen var i forbindelse med
Golfkrigen. Men problemet med forslaget om
en dansk international brigade er, at indgriben
i andre landes affærer skal være reglen snarere
end undtagelsen. Faren ved det er, at styrkerne
vil kunne anvendes i et politisk magtspil, som
vi tidligere har set det med amerikanske styrker.
Samtidig mener vi, at forslagets udvidede
sikkerhedspolitiske mål er på kant med grundlovens § 81, som siger, at enhver våbenfør
mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar. Forsvaret bygger
på, som der meget kraftigt redegøres for i bemærkningerne, at demokratiseringsprocessen i
Øst- og Centraleuropa samt Sovjetunionens
27
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sammenbrud stiller Europa over for en lang
række konkrete og potentielle konflikter. Derfor er der brug for bl.a. fredsskabende og dermed militære operationer.
For Fremskridtspartiet at se har der altid
været regionale konflikter. Tidligere blev de
ofte holdt i gang af USA og Sovjetunionen på
hver sin side, og parterne blev på den måde
forsynet med våben. Det er derfor på ingen
måde nyt, at der er regionale konflikter i verden, hvor beklageligt det end er, men da der
ikke tidligere for alvor er blevet argumenteret
for en international dansk styrke, som kunne
tage rundt på militære opgaver i hele verden,
hænger det sikkert sammen med, at der eksisterede et fjendebillede, som alle kunne registrere. I dag er fjendebilledet rimeligvis nedbrudt, og militæret har i høj grad brug for at
finde nogle nye opgaver.
Ser vi på, hvilke nye opgaver regeringen har
tiltænkt det danske forsvar, de såkaldte udvidede sikkerhedspolitiske mål og værdier, ligger disse bl.a. i principperne om overholdelse
af menneskerettigheder, udvikling af demokratiske styreformer samt bæredygtig social, økonomisk og økologisk udvikling. Disse begreber
er så vidtgående, at de i praksis giver mulighed
for dansk militær indgriben i snart sagt alle
verdens lande. Det er faktisk kun i ganske få
lande, at menneskerettighederne bliver fuldstændig overholdt.
Forsvarsministeren udtalte i går til Radioavisen, at vi med denne internationale brigade
skal være parat til at forsvare et angreb på de
værdier, som vi har opstillet for verdens udvikling. Jeg vil gerne have forsvarsministeren til at
redegøre nærmere for indholdet af denne udtalelse, da den for mig at se indeholder en
stærk imperialistisk tendens.
Fremskridtspartiet ønsker en langt snævrere
afgrænsning af, hvad regeringen kunne beordre det danske forsvar til. For os at se vil der
være et utal af konflikter i verden, som klart
ligger uden for Danmarks naturlige sikkerhedspolitiske ansvar. Fremskridtspartiet ønsker således ikke at gøre det til reglen at bruge
det danske forsvar til på denne imperialistiske
vis at kunne gribe ind over for lande, som ikke
opfylder eksempelvis vores normer for demokratiske styreformer.
Men hvor går regeringens grænse for indgriben egentlig? Hvis ikke vi allerede i dag kan få
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klarlagt, hvor regeringens grænse går, må vi
prøve at få det klart fastlagt under udvalgsarbejdet, men jeg synes, det ville være formålstjenligt, såfremt forsvarsministeren allerede nu
kunne fortælle os det.
Så har vi et af de seneste aktuelle eksempler,
hvor krænkelse af menneskerettigheder og
mangel på en demokratisk styreform er daglig
kost, nemlig i Kina. Det er svært at forestille
sig en dansk militær indgriben der, men ikke
desto mindre må det vel være sådan i fremtiden, hvis den internationale brigade konsekvent skal bruges til sit formål. I går kom det
frem, at Kina i de seneste måneder har været
særlig hård i sit forsøg på at knække enhver
tanke om modstand i Tibet, som nu har været
besat af Kina i 43 år, og flere danske politikere
var allerede i går ude med krav om, at der skal
gribes ind over for Kina. Hvis ideen med en
international brigade må have nogen logik, må
det vel også betyde, at den skal kunne bruges
til at sikre demokrati og »fredelig ændring af
grænser«, som det hedder, og så skal den vel
bruges netop i eksempler som det kinesiske.
EIier mener regeringen, at den internationale
brigade skal bruges i mellemøsten, hvor der i
udpræget grad er mangel på demokrati'! EIier i
sydamerikanske lande, hvor der vel næppe kan
siges at være et reelt politisk demokrati i vores
forstand, eller - som regeringen skriver i sine
bemærkninger til lovforslaget om forsvarets
nye mål, opgaver og organisation - »en bæredygtig social, økonomisk og økologisk udvikling.«'!
Fremskridtspartiet ønsker under ingen omstændigheder at bidrage til, at det fremover
bliver reglen, at det danske forsvar skal virke
imperialistisk. For os at se skal indgriben i andre landes affærer absolut være undtagelsen.
Vi er overbevist om, at det såkaldte internationale samfund hurtigt kan komme til at skabe
større konflikter ved indgriben end dem, som
man forsøger at løse. Vi finder derfor forslaget
dybt betænkeligt og er bange for, at hele tankegangen bag forslaget, som det tydeligt kommer
til udtryk i bemærkningerne: bedreviden, tro
på overlegenhed og herredømme, vil skabe
meget spændte situationer i verden fremover.
I Fremskridtspartiet sætter vi den personlige
frihed meget højt, og det siger derfor også sig
selv, at vi tager kraftig afstand fra ethvert totalitært regime og fra stater, som undertrykker

menneskerettighederne. Men vi tror ikke på, at
et internationalt politikorps, som der her lægges op til, er løsningen på fremtidens regionale
konflikter. Tanken om et sådant internationalt
politikorps er båret frem med argumenter om,
at det skulle være nødvendigt efter omvæltningerne i Øst. Men det duer ikke. Vi har altid
haft regionale konflikter, og vi har altid haft
mange lande i verden, som ikke har overholdt
fundamentale menneskerettigheder, men der
har aldrig tidligere været så mange, som sikkert med de bedste hensigter - men for os i
Fremskridtspartiet at se en smule naivt - har
troet, at militær indgriben i fredsskabende aktioner for alvor kunne gavne.
Vi vil derfor stærkt anbefale, at man ikke
skaber en permanent styrke i Danmark, som
der er lagt op til, men i hvert enkelt tilfælde,
hvor det måtte blive aktuelt at placere danske
soldater uden for NATO's område, tager diskussionen her i Folketinget og med den danske
befolkning. Beslutninger af den art er så vigtige og vitale, at det kræver en grundig debat
bl.a. for at sikre folkelig opbakning til sådanne
aktioner.
Da vi i Fremskridtspartiet mener, at det absolut skal være undtagelsen, at danske soldater
kan sendes ud i militære aktioner uden for
NATO's område, er det helt grundlæggende
for os, at det bliver frivilligt at deltage i sådanne aktioner. en ting er, at unge danske mere
eller mindre kan tvinges til at deltage i forsvaret af Danmark og NATO-området; noget helt
andet er, at danske soldater mere eller mindre
vilkårligt skal kunne sendes rundt på militære
aktioner i resten af verden. Det kræver ganske
enkelt, at man har mulighed for at sige fra. Afgrænsningen af, hvilke opgaver de danske soldater kan blive stillet over for, er i lovforslaget
så mangelfuld, at Folketinget ikke skal kræve,
at de danske soldater ikke kan sige fra. Og hvis
det ikke er muligt at finde kvalificerede folk
nok til de enkelte opgaver inden for forsvaret,
hvis man altså overhovedet vedtager at oprette
en international brigade, er det for os at se tegn
på, at der ikke er opbakning til den pågældende opgave, som måske ligger fjernt fra Danmark.
I Fremskridtspartiet mener vi, at det er så
vital en afgørelse at sende folk i krig, måske
endda uden at de føler at have en sag at kæmpe for, at det virkelig kræver frivillighed. Vi
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kan derfor, skal jeg afslutningsvis sige, som det
nok er fremgået, ikke støtte forslaget om en international brigade, som det her foreligger, og
derfor heller ikke de ændringer, som det afstedkommer, og som behandles i lovforslagene
nr. L 5 og L 6.
Peter Duetoft (CD):
Jeg vil gerne starte med at ønske hr. Kristian
Thulesen Dahl til lykke med sin jomfrutale,
der var nydelig, om end indholdet var mindre
nydeligt.
Jeg vil gerne specielt sige tak, fordi siden
1989 har jeg syntes, at der manglede et eller
andet i det politiske spekter. Det var, som om
der manglede noget, specielt når vi diskuterede forsvar og udenrigspolitik, men nu har vi
fået det tilbage. I gamle dage var der altid nogen, der stillede sig op og talte om imperialisterne. Dengang var det DKP og VS og alle de
der folk, men da de partier døde, var det, som
om den side af diskussionen var væk, og det
var egentlig lidt trist. Men det er dejligt, at
Fremskridtspartiet nu har genoptaget linien.
Jeg kan forstå, at vi er ved at blive et imperialistisk land, fordi vi nu gennemfører forslaget
om den internationale brigade, og det er godt,
for det giver jo en ekstra facet i den politiske
debat.
Jeg må så også sige, at jeg forstår ikke helt
logikken i Fremskridtspartiets holdninger; jeg
har tidligere diskuteret spørgsmålet med fru
Annette Just uden at få svar. Men jeg kan ikke
forstå, at Fremskridtspartiet holder så meget
fast i, at dansk militær ikke skal agere uden for
NATO-området - hele argumentationen om,
at man var imod, at danske tropper skulle sættes ind i Bosnien. Det, der undrer mig, er ikke
synspunktet, men det, at for godt et år siden
var Fremskridtspartiet det parti, der hånede
den daværende regering, fordi man ikke ville
gøre mere i Golfen, end man gjorde. Og jeg har
endnu ikke forstået, hvad der skulle være
grunden til, at det havde været flot med en
dansk militær indsats i Golfen, mens vi ikke
skulle blande os i konflikten i Bosnien. Bosnien er dog trods alt tættere på Danmark, end
Golfen er. Men sådan er der jo så meget.
Når jeg tillader mig at komme med et par
indledende sætninger om Fremskridtspartiets
politik i stedet for om vores egen, er det, fordi
Fremskridtspartiets indlæg i så pragtfuld en

form afslører den milevide afstand, der er mellem dette partis holdninger og CD's holdninger vedrørende forsvar og udenrigspolitik.
Dansk silckerhed kunne engang afgøres ved
Dannevirke, og det er ikke meget mere end I 00
års tid siden, at man diskuterede befæstningen
omkring Københavns vold. Senere er man gået
sammen med tyskerne i et samarbejde om Sønderjylland, og nu tager vi altså et nyt skridt
igen, fordi udviklingen tilsiger, at verden er
blevet så avanceret militærteknisk, den er bJe ...
vet så hurtig, den er blevet så langtrækkende i•
sine muligheder for konflikter, at det ikke læn-,
gere bare lige er omegnen, der er afgørende for
dansk sikkerhed.
Det, der foregår i det tidligere Jugoslavien,
er en sikkerhedsrisiko for Danmark, hvad enten man kan lide det eller ej. Balkan er Europas troublemaker. Balkan har altid været stedet, hvor de store europæiske konflikter ulmede, og derfor er det ikke ligegyldigt for dansk
sikkerhed, hvad der foregår der. Saddam Hussein kan man sige det samme om - Saddam
Hussein, der kunne ødelægge en hel del afv<rres vestlige energiressourcer, og som jo bestemt også havde våben, der kunne række om
ikke til Danmark så dog til den sydlige del af
Europa.
Og Østeuropa og Rusland er jo helt åbenlyst
et område, hvor det er i dansk interesse at der
er fred, og hvor vi i givet fald sammen med FN
eller CSCE kan blive stillet over for en opgaveløsning. Alternativet til det kunne være et
aggressivt, et diktatorisk, et nationalistisk diktatur i det gamle Rusland, hvis det går galt der•
ovre, og som på grund af udviklingen i Europa
vil flytte konfliktområdet fra sydflanken eller
fra Centraleuropa op til Nordeuropa. Det eneste sted, hvor Rusland har sine gamle grænser
til vest, er i Nordeuropa. I Mellemeuropa, der i
gamle dage var konfliktområdet, ligger der nu
Ukraine og Hviderusland, Tjekkiet og Polen
mellem Tyskland og Moskva. Men oppe hos
os ligger stadig væk grænsen, hvor den hele tiden har ligget, og vi har altså Kaliningrad, vi
har Murmansk og vi har Skt. Petersborg-flådebaserne som væsentlige dele i en eventuel russisk aggressiv politik.
Det er ikke, fordi jeg hverken håber eller
tror, at det vil udvikle sig sådan i Rusland, men
to kup på to år tilsiger altså, at stabilitet ikke er
det ord, der findes i den russiske ordbog lige i
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øjeblikket. Og man ved jo aldrig, hvad social
nød kan føre til. Derfor er det vigtigt, at det
internationale samfund kan være med til at
skabe det, som er blevet kaldt en politifunktion. Ja, det er en politifunktion. Det er rigtigt,
at der altid har været onde magter. Der har altid været aggressive nationer. Men det, der er
nyt, og det, man søger at skabe i disse år, er
drømmene fra efter anden verdenskrig om De
Forenede Nationer: at man betragter De Forenede Nationer som verdenssamfundets kontrollør og verdenssamfundets politimand. Og
jeg vil for så vidt hellere have, at det er verdenssamfundet, end at det er enkeltstater, der
er det.
Derfor er det vigtigt, at FN styrkes. Derfor
er det vigtigt, at FN's rolle bliver præciseret,
og det bliver den altså ikke, hvis ikke FN's
medlemsnationer også på det militære plan vil
stille muligheder til rådighed for FN. Så bliver
det bare en diskussionsklub, hvor man sidder
og taler godt eller ondt til hinanden, men uden
nogen egentlig aktion, og jeg opfatter klart den
internationale brigade og de opgaver, den skal
være med til, som et led i styrkelsen af bl.a.
FN, således at verdenssamfundet kan reagere,
når der er situationer, hvor tingene går helt
grassat.
Når der så bliver spurgt: Jamen er det imperialistisk, og skal vi nu til at blande os i både
det ene og det andet, må jeg sige, at jeg har
fuld tillid til, at en FN's sikkerhedsrådsbeslutning, hvor de fem store og måske på et senere
tidspunkt flere nationer skal blive enige, før
man går til aktion, er garanti for, at det ikke er
nogle særinteresser, der bliver udmøntet. Det
er så langsommelig en procedure, at det kun
vil blive i de situationer, hvor der virkelig er
brug for verdenssamfundets indskriden, at der
vil blive givet mandat til en militær indsats, og
at vi derfor kan komme på tale.
Ligesom hr. Helge Adam Møller vil jeg da
gerne understrege, at det her jo ikke er en let
beslutning i den forstand, at selvfølgelig kan
dette blive farligt. Naturligvis kan de mennesker, der stiller sig til rådighed for en international brigade, og som så bliver sendt ud, komme i nogle meget farlige situationer, som også
hr. Helge Adam Møller ganske rigtigt sagde.
Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige,
at naturligvis er det os herinde, der har ansvaret for det, dels nu og dels på et senere tids-

punkt, hvor det måtte skulle besluttes, at man
skal rykke ud. Det er klart, at det er Folketingets medlemmer, det er de medlemmer, der
stemmer for en eventuel aktion, som må tage
det ansvar på sig. Det gjorde vi i forbindelse
med Bosnien, og jeg mener, at det er vigtigt at
sige, at der ikke er nogen, der løber fra ansvaret her.
Der er et enkelt »men« i disse forslag. Det er
et men - det er dobbelt men, var jeg ved at sige,
for det er også et men, fordi jeg ikke kan få
noget flertal for det i Folketinget; måske er jeg
endda den eneste, der overhovedet vil sige det,
der bliver sagt nu, men jeg synes alligevel, at
jeg vil benytte lejligheden til at understrege, at
det, vi har set i FN-systemet omkring de sikre
zoner, har været en pinlig historie: en pinlig
historie, at man allerede i maj måned vedtog,
at man ville redde tusindvis af muslimer i det
tidligere Jugoslavien fra udryddelse, og den
dag i dag, havde jeg nær sagt, er man dårlig
nok enig om, hvordan det skal gøres i praksis.
O.k., i de seneste dage er vi begyndt at gøre
noget.
Disse mange måneder med sniksnak frem og
tilbage, hvor lande, der har været medforslagsstillere til resolutionen om de sikre zoner, allerede dagen efter stillede sig op og sagde: » Det
er rigtigt, at der skal bruges tropper, men det
skal for øvrigt ikke være vores«, er ikke nogen
pryd for verdenssamfundet, og jeg må sige, at
der ikke er noget i de forslag her, der vil forebygge en tilsvarende situation, fordi det i forslagene bliver understreget, at selv om FN beder os, er det igen os, der skal vedtage, om disse missioner passer til vores udenrigspolitiske
mål, passer til vores politik og er noget, vi vil
tage os af.
Jeg vil gerne til forsvarsministeren tillade
mig at sige, at i en stille stund burde man måske overveje at vende tilbage til de oprindelige
tanker i FN, nemlig at der blev stillet tropper
til rådighed direkte under FN's Sikkerhedsråd,
tropper, som FN's Sikkerhedsråd kunne vedtage at sende af sted, og som så tog af sted; for
der er intet i disse forslag, der forhindrer, at
det tager 4 eller 5 måneder, før der kommer
danske tropper af sted et eller andet sted hen.
Jeg vil også gerne opfordre til, hvis det ulykkelige skulle ske i en periode, hvor den nuværende regering sidder, at man træffer de beslutninger så hurtigt som overhovedet muligt. men
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den rigtige linie på lang sigt må være, at man der skal bruges. Vi er nødt til at fokusere på,
fra forskellige landes side stiller tropper direk- hvordan tingene skal være, i stedet for at fokute under fn's sikkerhedsråds beslutningskom- sere på pengene. Derfor er jeg enig med hr.
petence, og som sagt mener jeg også, at det var Helge Adam Møller på længere sigt, men vi
skal jo passe på finanserne, så det bliver nok
den oprindelige plan.
Jeg synes, at formålsparagraffen i lovforslag ikke i dette forsvarsforligs tid.
Det sidste,jeg godt vil sige, er, at det bedste i
nr. L 5 er god. Den er omfattende, men den er
dag
vel i virkeligheden er, at det politiske siggod, og det skal regeringen roses for, og man
skal bestemt også roses for, at der er kommet nal udgår fra Danmark, at vi er med, at vi ikke
regler ind om, hvordan man skal orientere ar- trækker os tilbage og siger: Lad de andre klare
bejdsgivere, og hvornår man har ret til at indgå problemerne, vi er bare et land, som ligger her,
aftaler. Jeg tror, at det vil være en procedure, og som har det meget godt, vi har det vældig
som gør, at de problemer, man kunne forestille godt internt og høj levestandard og alt det der,
sig på arbejdsmarkedet i forbindelse med disse så vi har ikke noget ansvar i forhold til andre
lande og andres problemer.
ordninger, bliver minimeret.
For mig at se dør den snævre nationalegoisNogle mener, at det kunne blive en hæmsko
for et ungt menneske, der har tegnet kontrakt, me, drømmen efter 1864 om, at vi kan hygge os
hvis man, når man skal have et job, meddeler i smug, i virkeligheden med dette her, for herarbejdsgiveren, at der er en sådan kontrakt, og med påtager vi os et medansvar for udviklinat arbejdsgiveren siger: nej tak, nej tak, nej tak, gen i verden. Vi stiller os på deres side, der
for jeg ved jo ikke, om du bliver sendt ud om siger, at vi også må agere, når vi ser voldsomnogle få uger eller om en måned eller om to me etniske udrensninger, når vi ser voldsomme
måneder. Jeg vil da gerne sige, at i CD tror vi aggressioner, eller når vi ser konflikter, der går
faktisk, det modsatte vil blive tilfældet, at det helt ud, hvor det er umuligt at styre dem. Så er
vil blive betragtet som en kvalifikation i sig vi klar til sammen med den øvrige del af verselv, at man har påtaget sig det ansvar, og at denssamfundet at rykke ud - ikke bare med
man har vist det initiativ at indgå sådan en kønne ord og fine resolutioner, men også med
kontrakt. Vi er sådan set ikke bange for den del praktisk hjælp, med mandskab og med materiaf diskussionen; vi tror bestemt, det kommer el. Det er for mig utrolig vigtigt, at vi kommer
de unge mennesker til gode, hvis de gør det. væk fra andedamstænkningen og erkender, at
dansk sikkerhedspolitik er international, det er
Jeg vil godt sige om finanserne, at jeg blev
et internationalt ansvar, vi har, og det er interhelt forskrækket tidligere i dag, da jeg hørte hr.
nationale løsninger, der skal til for at klare
Helge Adam Møllers tale, for det lød for mig,
problemerne.
som om pengene nu pludselig skulle til at fosse
Jeg tror, eller jeg håber i hvert fald, at der
ud af statskassen. Det plejer jo ikke at være hr.
ikke er nogen, der er i tvivl om, at CD vil se
Helge Adam Møllers politik, men det lød for
positivt på de tre forslag i udvalgsarbejdet.
mig sådan; jeg erindrer, at hr. Helge Adam
Møller sagde noget med, at godt nok var der
(Kort bemærkning).
afsat penge i det nuværende forsvarsforlig,
men hvis der skulle bruges flere, så kunne vi Kristian Thulesen Dahl (FP):
vel også finde dem.
Hr. Peter Duetoft brugte en del af sin tale på
Jeg vil godt sige, at CD står ved forsvarsfor- at markere, at han ikke forstod, hvorfor jeg så
liget, men vi er da enige i, at det er svært at se ofte bruge ordet imperialistisk om det lovfornogen realistisk mulighed for nedskæringer i slag om en international brigade, der foreligforsvarsbudgettet med de opgaver, der ligger ger. Det er jo, fordi det bl.a. af bemærkningerher, og det gælder også for det forlig, der må ne til lovforslaget klart fremgår, at den internakomme efter det nugældende. Vi tror på, at det tionale brigade skal bruges til at fremme de
meget vel kunne føre til en mindre udvidelse, værdier, som vi har, demokrati i vores forstand
men lad os tage den diskussion, når den kom- osv.
mer. Vi må tage udgangspunkt i, at man skal
Jeg forudser nogle gevaldige konflikter, hvis
kunne leve op til sit ansvar, man skal have kva- vi skal ud og belære andre lande om deres inlifikationer nok. og man skal have det materiel, terne forhold og fortælle, at den form for de-
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mokrati, de praktiserer, ikke er den form for
demokrati, vi praktiserer, og derfor er den ikke
tilladelig. Det mener jeg er imperialistisk, men
hvis hr. Peter Duetoft kan finde et bedre udtryk, så hører jeg det selvfølgelig gerne.
Samtidig vil jeg sige, at det, vi lægger meget
vægt på i Fremskridtspartiet, er, at det, at man
griber ind i andre lande, og at man griber ind
militært uden for NATO's område, klart skal
være undtagelsen og ikke reglen. Det er der, vi
føler, at der sker et brud med det lovforslag,
der foreligger. Vi mener, at det også fremover
skal være undtagelsen og ikke reglen, at man
griber ind.
Og endelig vil jeg gerne høre CD's bud på,
hvor Danmarks sikkerhedspolitiske grænse
går. Jeg kunne forstå, at hr. Peter Duetoft satsede lidt på, at FN-organerne var så langsommelige i deres procedurer, at der nok ikke ville
blive mange aktioner, men hvis det nu stod til
Centrum-Demokraterne alene, hvor vidt kan
vi så udstrække den? Omfatter de hele kloden,
som den ser ud i dag?
(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):
Hr. Peter Duetoft antydede, at han havde fået den opfattelse, at Det Konservative Folkeparti ville lade pengene fosse ud af statens kasse. Nej, det lader vi regeringen om.
Men jeg tror i virkeligheden ikke, at hr. Peter Duetoft og CD og Det Konservative Folkeparti er uenige på dette område. Det, jeg prøvede at gøre klart, er, at for at den internationale brigade skal kunne leve op til de opgaver,
som er beskrevet i forsvarsforliget og i selve
beslutningsforslaget, kræves det jo, at den får
nogle midler, således at den får den udrustning
og det udstyr, der bevirker, at den kan gøre det
på en effektiv måde. Det er utrolig vigtigt for
alle partierne også at nå en stor sikkerhed for
det personnel, der skal udføre opgaverne, og
det vil sandsynligvis komme til at koste op
mod et par milliarder kroner.
Det, jeg så sagde, var, at vi selvfølgelig er
indforstået med, at der ikke i indeværende forligsperiode kan bruges hverken flere eller færre penge, medmindre alle seks partier er enige.
Det er jo reglerne. Derpå sagde jeg, at hvis der
skulle være nogen, der ønskede, at vi måske
tilførte lidt flere midler for hurtigere at kunne
få styrken klar, var vi meget villige til at for-

handle om det; men det er klart, at det kræver
alle seks partiers tilslutning.
Og derefter - og det var vel den væsentligste
og vigtigste melding - sagde jeg, at de milliarder, der måske skal til, mener vi skal falde i
den kommende forligsperiode og først og
fremmest i den første del af forligsperioden,
for ellers risikerer vi at have en enhed, som,
hvis den bliver sendt ud, har indbygget nogle
risici for personellet, som vi finder uacceptable.
(Kort bemærkning).
Peter Duetoft (CD):
Jeg vil gerne sige til hr. Kristian Thulesen
Dahl, at det at kæmpe for nogle værdier, som
vi tror på, vel bl.a. er det, vi gør i Bosnien. I
Danmark, i Vesteuropa, i USA og i andre gode
lande har man faktisk den opfattelse, at etniske
udrensninger ikke er noget, der bør høre dagligdagen til. Vi har faktisk den opfattelse, at
det der med at køre busser frem om morgenen
og lukke folk ind i dem og brænde deres huse
af og skyde deres kvæg og lade dem se på det
og køre dem væk, for at de ikke skal komme
tilbage igen, det er ikke noget, vi ønsker skal
være dagligdag. Jeg mener faktisk, at der er en
meget god overensstemmelse mellem verdenssamfundets reaktion over for sådanne hændelser og så tanken om, at der er værdier, som vi
tror på, og som FN tror på.
Det, der bliver ledetråden i alt det her, er
naturligvis de erklæringer, der er vedtaget i FN
om menneskerettigheder, om måden at agere
på. Det er ikke frit opfundet, hele skabelonen
findes i FN-systemet. Det er derfor, det er så
godt, at det er FN's Sikkerhedsråd, der skal
træffe beslutningen, for det står jo til ansvar
over for alle de kønne tanker i FN. Og det er
de regler, der er helt i overensstemmelse med
dansk politik, som vi skal følge.
Hr. Kristian Thulesen Dahl spørger mig,
hvor grænsen for dansk sikkerhedspolitik er
efter CD's opfattelse, og mit svar skal være
klingende klart: Jeg aner det ikke! Det kommer da bestemt an på, hvad det drejer sig om.
Er det kamp om energiressourcer, der rammer
os og gør os mere eller mindre afbængige, så
kan dansk sikkerhedspolitik da godt udfolde
sig i Golfen, eller hvor det nu måtte være. Jeg
vil da heller ikke afvise, at det kan være uinteressant at gribe ind, hvis der er ved at udvikle
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sig en konflikt - og den er selvfølgelig tænkt mellem Indien og Pakistan, der kan ende i et
atombrag. Så kan det da godt være, at verdenssamfundet siger: Vi må holde den konflikt på
et lavt niveau og gribe ind, inden det hele eksploderer, og der kan det da bestemt være i
dansk interesse at være med i løsning af en sådan konflikt, fordi et atombrag mellem Indien
og Pakistan vil ødelægge alt miljø over hele
jorden. Det er ikke så let at trække disse grænser nu om dage.
(Kort bemærkning).
Kristian Thulesen Dahl (FP):

Jeg synes, det var meget sigende, at CD's
ordfører netop trak eksemplet i Bosnien frem
som eksempel på et område, hvor det internationale samfund har en forpligtelse til at gå ind
og hjælpe. Forskellen er jo, at det, der sker i
Bosnien, er en fredsbevarende aktion; det er
da det, vi får at vide hele tiden. Den helt afgørende ændring, man vil lave, er, at man nu vil
lave fredsskabende aktioner. For mig at se er
forskellen, at man skal ud og slås for de værdier, direkte slå andre folk ihjel for de værdier, vi
har, frem for at man går ud og forsøger at bevare noget, der er stablet på benene, eller at
sikre nogle fredelige områder.
(Kort bemærkning).
Peter Duetoft (CD):

Den sidste korte bemærkning var desværre
ukorrekt. Det er faktisk en fredsskabende indsats, vi skal udøve dernede. Men jeg bruger
Bosnien, fordi den konflikt er aktuel.
Det, jeg reagerer på, er selvfølgelig, at nogle
forestiller sig, at England, Frankrig, Rusland,
Kina og USA skulle blive enige om at føre det,
der i gamle dage hed en imperialistisk politik,
over for nogen som helst. Naturligvis kan de
da ikke det, så må man kalde mig Mads. Det.
de kan blive enige om, er det, der kan kaldes
politiaktionerne: Når nogle er ved at gå grassat og overtræder FN's eget charter, så kan de
blive enige; men jeg er ret sikker på, at det vil
være vanskeligt at få de fem permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd til at blive enige
om at rotte sig sammen mod en sjette et eller
andet sted; dertil er de dog for forskellige.
Jørgen Estrup (R V):

Jeg vil gerne begynde med at sige, at vi i Det
Radikale Venstre er godt tilfreds med de tre
forslag, der foreligger her, ikke blot fordi vi føler, at de er i god overensstemmelse med radikal politik og de er i god overensstemmelse
med de forlig, der er indgået, ikke mindst det
seneste forsvarsforlig, men også fordi de er i
god overensstemmelse med, hvad tiden kræver
af Danmark. Og det sidste synes jeg er nok så
vigtigt.
Det er oplagt, at grundlaget for dansk sikkerhedspolitik har ændret sig afgørende, og at
et forsvar, der hovedsagelig eller overvejende
bygger på et forsvar af danske grænser, er meningsløst. Det er ikke tilstrækkeligt til at løfte
den opgave, som Danmark har internationalt.
Der er ingen i dette Folketing, der drømmer
om, tror jeg, at sætte spørgsmålstegn ved, at vi
skal forsvare vores suverænitet, men det, som
tiden er blevet moden til, er, at det internationale samfund i fællesskab kan prøve på at løse
konflikter internationalt.
Ikke mindst udviklingen efter den kolde
krigs ophør og Warszawapagtens opløsning
har givet nogle helt nye muligheder inden for
FN-systemet, inden for CSCE, og dermed lagt
op til, at det, som var tanken og ånden, da man
oprettede FN i slutningen af Anden Verdenskrig, nu er noget, som vi alle sammen i hvert
fald bør arbejde for og håbe på at vi kan realisere i større omfang, end det i mange årtier var
muligt. Det er en væsentlig og afgørende del af
Det Radikale Venstres sikkerhedspolitik, og
derfor står vi også helhjertet bag en indsats,
som kræver et dansk medansvar.
Jeg synes, det er nødvendigt samtidig at gøre
sig klart. at der er et budskab og en pædagogisk indsats, som vi her i Folketinget i høj grad
må påtage os i forhold til vores vælgere, til den
danske befolkning, for det er ikke nemt uden
videre at acceptere, at den hverdag, der ligger
uden for vores grænser, er så væsentlig, at vi
alle sammen må tage et medansvar, også i det
omfang, hvor det kræver virkelige afsavn, ikke
bare økonomiske, men også menneskelige. Jeg
tror, det vil tage noget tid, før vi når så langt, at
alle erkender det, men jeg tror på den anden
side, at ændringen i verden omkring os, hvor vi
dagligt ser, hvordan internationale begivenheder influerer direkte på, hvad der sker i Danmark, vil gøre det naturligt i løbet afkortere tid
også at se dette som en dansk opgave.
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Jeg vil gerne starte med at understrege dette,
fordi det for mig er så oplagt en nødvendig og
fornuftig opgave for Danmark, ikke bare noget, vi gør ud af en interesse for at løfte vores
ansvar, men i høj grad også noget, vi gør, fordi
det tjener os selv, fordi det i sidste ende er i et
lille lands interesse, at man viser sin vilje til at
påtage sig et ansvar. Og det gør man nu engang
bedst igennem FN, hvor det er helt oplagt, at
de små lande ved deres fælles indsats også kan
få indflydelse på det, der sker omkring dem.
Derfor har det fredsbevarende arbejde altid
været fundamentalt for Det Radikale Venstre.
FN-engagementet har været fundamentalt, og
jeg kan slet ikke følge de tanker, der har været
fremsat i dag om, at der skulle ligge en eller
anden form for nyimperialisme i denne holdning. Tværtimod må man sige, at det jo understreges med al den kraft, det kan gøres, i de
forslag, der er forelagt for os, at det, som Danmark skal engagere sig i uden for vores grænser og uden for vores hidtidige NATO-ansvar,
er noget, der sker på mandat fra FN og på
mandat fra CSCE.
Der er ikke noget om, at enkelte lande eller
små grupper af lande med dansk støtte pludselig påtager sig at gribe ind over for andre lande. Der er altså ingen form for imperialisme i
dette, men der er derimod i høj grad et forsøg
på at sikre, at vi får en fredeligere verden. Det
tror jeg vi gør klogt i.
Den ny tid viser sig imidlertid ikke kun ved,
at en fælles indsats i fredsbevarende og fredsskabende opgaver kan blive mulig, den viser
sig i høj grad også på andre områder af sikkerhedspolitikken. Det er vigtigt i bakspejlet nu at
kunne konstatere, at er der noget, som man har
oplevet igennem det sidste år efter den kolde
krigs afslutning, så er det behovet for en humanitær indsats, behovet for, at man på en lang
række områder, som ikke er militære, fører en
sikkerhedspolitik og gør en international indsats, som kan bære frugt.
Derfor synes jeg, at når vi diskuterer en international styrke, som vi gør i dag, bør det ikke stå uafhængigt af den øvrige danske sikkerhedspolitik; og når vi overvejer, hvad den internationale brigade kan komme til at koste og
bør koste,ja, så bør det heller ikke ske uafhængigt af, hvad vi i øvrigt har af udgifter på dansk
sikkerhedspolitik.

Det er bl.a. også en bemærkning til hr.
Svend Aage Jensby, som tidligere glædede mig
ved at citere, hvad jeg havde udtalt til en avis men samtidig jo ønskede at tage fundamentalt
afstand fra mine udtalelser. Jeg synes, hr.
Svend Aage Jensby og i øvrigt de to tidligere
regeringspartier bør påptage sig det ansvar at
anvise, hvordan vi skal dække udgifterne til et
stort sikkerhedspolitisk engagement. Og det er
i den nye tids ånd, at den militære del af det
kun er en facet og måske oven i købet en mindre facet, hvorimod det humanitære arbejde
og en lang række andre muligheder nok så meget kommer ind i billedet, herunder ikke
mindst f.eks. økonomisk bistand til Østeuropa,
som jo også de tidligere regeringspartier har
lagt stor vægt på.
I øvrigt vil jeg gerne sige til hr. Svend Aage
Jensby, som brugte lejligheden til at citere Viggo Hørups »Hvad skal det nytte« og henviste
til, at det havde jeg også brugt: Jamen det er
hr. Svend Aage Jensbys og mit fælles grundlag,
for Viggo Hørup var jo på det tidspunkt, hvor
han brugte de ord, medlem af Venstres folketingsgruppe, og på Venstres vegne udtalte han
bl.a. dette i forbindelse med en kendt befæstningssag. Det var en fælles holdning, som vi
havde dengang, men som måske er gledet lidt i
baggrunden.
Jeg tror, at jeg kan gentage, hvad andre har
sagt i de sidste dage, at fra radikal side må vi jo
nogle gange erkende, at vi traf en rigtig beslutning i 1905; men det ændrer ikke ved, at vi har
et fælles udgangspunkt, og selv om verden måske så lidt anderledes ud set med Venstres øjne
dengang, så synes jeg dog alligevel, at man
skal vedkende sig de fælles rødder.
Dermed vil jeg gerne vende tilbage til
spørgsmålet om den internationale styrke og
dens funktioner. Vi har et forsvarsforlig, som
meget klart markerer, at vi tager udgangspunkt
et bestemt sted. Vi har også et forsvarsforlig,
som meget klart markerer, at udgifterne er
dækket til og med 1994, og hvad der skal ske
derefter, skal aftales på ny. Det er Det Radikale Venstres baggrund.
Vi synes, det er vigtigt at få præciseret, hvad
den internationale styrke skal kunne, for først
da kan man sætte rimelige tal på, hvor meget
det koster. Jeg går ud fra, at man også fra Venstres side vil være enige i, at politik uden en
overvejelse af, hvad det koster, nok ikke er rimelig og velovervejet.
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Derfor ser jeg frem til, at vi også med Venstres bistand vil få en god drøftelse af, hvad det
er, der er behov for, og først derefter tager stilling til, hvordan vi så skal komme videre, og at
vi ikke starter med at sige: Dette her vil vi,
uanset hvad det koster.
Vi har haft en kort diskussion om det, som
blev kaldt frivilligbedsspørgsmålet, og jeg skal
ikke rippe op i den; jeg synes sådan set, at det
er tilstrækkeligt afklaret.
For Det Radikale Venstre har det været afgørende, at vi ikke kom i en situation, som jeg
vil kalde lovgivning med tilbagevirkende kraft.
Derfor har vi holdt os meget for øje, hvad man
skriver i styringsgruppens rapport. Jeg skal
blot ganske kort citere fra side 62 i styringsgruppens rapport, hvor man skriver:
»Styringsgruppen finder det imidlertid
uhensigtsmæssigt, at de omtalte ændringer i
den internationale situation og de heraf afledte
ændringer i forsvarets formål og opgaver ikke
afspejles i de bemærkninger m.v., der er knyttet til forsvarslovene fra 1982, herunder til lov
om forsvarets personel.«
Klarere synes jeg ikke det kan siges, at der er
en mangel ved det lovgrundlag, vi har i dag, og
det er vel også derfor, at vi overhovedet har
noget til behandling. Det er nødvendigt at
præcisere, hvordan verden ser ud, og når vi har
gjort det og givet forsvarets personel mulighed
for at reagere rimeligt på den nye situation, ja,
så har vi også løst spørgsmålet om det, der kaldes »frivillighed«. Så har vi forhindret, at loven får tilbagevirkende kraft, og vi har præciseret over for nyansatte i forsvaret, hvad det er,
de går ind til, og dermed givet dem en rimelig
mulighed for at afgøre, om forsvaret er den arbejdsplads, de skal vælge, eller det ikke er det.
Det er det, der har været ønsket fra radikal side, og vi er tilfredse med, at det nu faktisk realiseres.
Der er i forslaget til personellov jo taget stilling til, både hvordan man skal sikre den del af
personellet på kontrakt, som er under uddannelse, og dem, der er på arbejdsmarkedet.
Det er også oplagt, at der vil være virksomheder, som føler, at det er lidt af et pres, at man
nu pålægger dem både at sikre frihed og at sikre tilbagevenden efter en eventuel deltagelse i
den internationale styrke. Jeg tror, at man også
på virksomhedssiden skal vænne sig til, at ligesom man har accepteret værnepligt og altså det
28
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i helt gammeldags forstand nationale forsvar,
således er den internationale indsats nu noget,
som forpligter os alle sammen, og helt på linie
hermed bliver det også noget, hvor virksomhederne bør sikre, at det personel, som har accepteret at gøre en indsats, kan blive frigjort.
På den baggrund kan jeg kun sige, at vi med
glæde imødeser udvalgsarbejdet.
Inger Stilling Pedersen (KRF):
Kristeligt Folkeparti står helt klart bag alle
tre forslag. Jeg vil ikke begynde at gennemgå
alle tre forslag, for det har vi jo haft rig anledning til at høre på nu i lang tid, men jeg vil se
lidt nærmere på, hvorfor vi overhovedet kommer i en situation nu, hvor det er nødvendigt,
at vi tager de ting op. Vi har jo længe talt om
en international brigade, der kunne være klar
til at rykke ud, når der er problemer.
Jeg har deltaget i adskillige FN-generalforsamlinger og har mødt mennesker fra alverdens lande og diskuteret og diskuteret. Man siger, at FN bare er snak og egentlig ikke gør
noget, alt imens der ude omkring i verden er
den ene konflikt efter den anden. Mennesker,
mindretal, har fået lov til at gå til grunde, er
blevet udryddet, fordi man ikke mente, at det
var rigtigt at blande sig i et lands indre anliggender. Det er jo normalt heller ikke noget, vi
skal gøre, men spørgsmålet er, som vi også har
diskuteret i FN, om hele verden kan se på, at et
mindretal udryddes, og bare trække på skulderen: Beklager, men vi kan ikke gøre noget.
Her tror jeg nok, der er sket en ændring, at
man har forstået, at man også har et ansvar
over for disse mindretal. Det mener jeg ikke
har noget med imperialisme at gøre. Det er
simpelt hen noget, man som menneske og som
nation må gøre. Derfor mener jeg også, at
Danmark er i en situation, hvor vi naturligvis
også må yde vores bidrag. Vi kan ikke længere
isolere os - det har vi jo ofte gjort. Jeg kan ikke
lade være med at spekulere på, om Den Anden
Verdenskrig havde fået et andet forløb, hvis
man dengang havde været i stand til at beskytte de mindretal, som det hele jo næsten startede med.
Vi kan ikke isolere os, som jeg også har sagt
i tidligere debatter. Vi kan ikke leve på en ø og
sige: Her i Danmark er vi os selv nok, vi kan
lige være med til at beskytte os selv og så de
mennesker, der kommer for at besøge os, alt
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det andet lukker vi øjnene for. Det kan vi ikke i
vores tid, ikke realistisk i hvert fald. Derfor
kommer vi heller ikke uden om, når vi står i en
situation som nu, at tage stilling til, hvad vi så
vil, og der står Kristeligt folkeparti helt bag, at
vi får sådan en international brigade.
Men vi siger lige så klart, at det så er vigtigt,
at den er i stand til at klare de situationer, som
den måtte komme ud for. Det vil sige, at med
hensyn til udrustning og de ting, der hører til,
må man naturligvis være sikker på, at de mennesker, vi sender ud, er så godt beskyttet og
har så gode muligheder, som man nu engang
kan have i et område, hvor der er konflikter.
Det ville være forkert af os herhjemme at mene, at man kan nøjes med noget mindre, end
det måske er nødvendigt, af besparelseshensyn
og lign. Vi går helt klart ind for, at sådan en
brigade er udrustet til at kunne klare sine opgaver, og jeg er helt sikker på, at det også er
forsvarsministerens helt klare hensigt.
Vi er også glade for, at man nu får lidt ordning på forsvarets formål og opbygning, så det
står helt klart, også hvordan man skal forholde
sig i givne situationer.
Der er en ting, der har været diskuteret, og
det er frivillighed. Kristeligt folkeparti har
sagt helt klart fra over for, at man påtvinger
mennesker noget, som de ikke er gået ind på
og har skrevet under på. Hvis nogen ville komme til mig og sige: Dette og dette skal du, og
det ikke stod i de ansættelsespapirer, jeg havde, ja, så ville jeg protestere og sige: Det har
jeg aldrig givet tilladelse til eller sagt ja til.
Derfor synes jeg, det er ret naturligt og selvfølgeligt, at man siger til de mennesker, at de har
frihed til at vælge; og den får de altså også her.
Lige så klart er det, at når man er gået ind i
et ansættelsesforhold og har sagt ja til det, og
man ved, at det indebærer dette og dette, så er
man også forpligtet til det. Det er for os fuldstændig klart. Vi ved godt, at det skaber problemer, det skaber problemer i hjemmene og
diskussioner, men det er ligesom ikke muligt,
synes jeg, på retfærdig vis at løse de problemer, uden at man ved ansættelsen siger det,
man nu altså vil. Man skal ikke påduttes noget,
man ikke er gået ind på.
Kristeligt folkeparti er klar til udvalgsarbejdet i den kommende tid og vil være med til at
se på alle tre forslag, om der måske er ting,
som vi i fællesskab skulle gøre bedre, og disku-

tere, hvad der ellers måtte dukke op. Men det
må stå helt klart, at Kristeligt folkeparti står
bag alle tre lovforslag.
(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):
Det kan være, det var mig, der misforstod
fru Inger Stilling Pedersen, og så beder jeg om
undskyldning, men jeg forstod nogle af de sidste bemærkninger vedrørende problemet med
beordring kontra frivillighed, at det var helt
naturligt for fru Inger Stilling Pedersen og Kristeligt folkeparti, at man selvfølgelig ikke kunne være forpligtet til at påtage sig nogle opgaver, som ikke stod i ens ansættelseskontrakt, så
man ikke havde vidst det den dag, man gik ind
i firmaet - ind i forsvaret.
Derfor vil jeg oplyse, at det de sidste langt
over 20 år har stået helt klart og tydeligt i personelloven, som omfatter alt fastansat personel
i forsvaret, og det indgår i den kontrakt, de tegner, at personelloven gælder for dem. Der har
stået i § 11, at det var forsvarsministeren, som
kunne sende dem ud til tjeneste overalt uden
for landets grænser.
Det har været krystalklart, og det er jo også
derfor, at personellets egne organisationer alle
sammen og i enighed har sagt, at der for dem
aldrig nogen sinde har været nogen tvivl. De
ønskede, at det var beordring, for det havde de
vidst fra den dag, de meldte sig i forsvaret, og
det gjaldt altså for I 0, 20 og endnu flere år siden.
Derfor mener jeg, det er en misforståelse, fru
Inger Stilling Pedersen gør sig skyldig i.

(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RY):
Jeg skal sådan set ikke svare på bemærkninger til fru Inger Stilling Pedersen. Men jeg vil
blot anholde det, hr. Helge Adam Møller siger
om, at det har stået så aldeles klart, og spørge
hr. Helge Adam Møller, hvordan han så vil
forklare, at man i styringsgrupppen, som jeg
citerede før, føler det nødvendigt at præcisere
grundlaget. Hvis det var så aldeles klart, som
hr. Helge Adam Møller siger, må det jo være
styringsgruppen, der er lidt til en side, eller
hvad?

(Kort bemærkning).
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Helge Adam Møller (KF):

Nej, styringsgruppen er bestemt ikke lidt til
en side, som hr. Jørgen Estrup udtrykker det tværtimod - men styringsgruppen har jo kunnet følge den politiske debat gennem det sidste
år, og det er vel baggrunden for deres bemærkninger, men det er jo evident, hvad lovens § 11
har sagt i mange år. Og når hr. Jørgen Estrup
hele tiden siger, at man ikke vil lovgive med
tilbagevirkende kraft, synes jeg også, det er
meget relevant, at netop de personer, det går
ud over - altså de soldater, officerer, befalingsmænd og andre, der eventuelt skal sendes til
udlandet og forrette den ene, anden eller tredje
slags tjeneste - er fuldstændig enige. Alle fire
personelorganisationer skriver på samme stykke brevpapir: Vi har aldrig været i tvivl om vores opgaver, og vi ønsker, det skal forblive sådan.
Derfor må jeg spørge: Hvis interesser er det,
hr. Jørgen Estrup og andre forsvarer? Det er
altså ikke personellets, det er ikke dem, der
skal ud og udføre opgaverne, for de mener, det
er en gal holdning, hr. Jørgen Estrup har. Den
har man selvfølgelig lov til at have, men det er
altså ikke personellets interesser, man tilgodeser - tværtimod.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RY):

Nu klæder det jo en forkæmper for den individuelle frihed at henvise til, hvad personelorganisationernes tillidsfolk og repræsentanter
siger og dermed erklære, at det er, hvad personellet mener. Det glæder mig at høre fra hr.
Helge Adam Møllers side; det er den form for
personlig frihed, som gør Det Konservative
Folkeparti ære.
Jeg kan imidlertid henvise til adskillige eksempler fra dagspressen på individuelle personer - og de har vel dog også en vis berettigelse
- som ikke er enige med personelorganisationerne, og jeg skal gerne give hr. Helge Adam
Møller henvisningerne, hvis det skulle være
nødvendigt.
Men lad mig så blot sige til hr. Helge Adam
Møller, at det er for nemt at slippe uden om
ved at sige, at fordi styringsgruppen har hørt til
denne højrøstede debat, er den et politisk organ, som godt forstår, at man bliver nødt til at
skrive et eller andet.

Det er jo ikke rigtigt. Der står klart og tydeligt i det citat, jeg læste op af før, at styringsgruppen - og jeg går ud fra, at man ikke skriver
noget, som ikke passer - påpeger, at de heraf
afledte ændringer i forsvarets formål og opgaver ikke afspejles i de bemærkninger m.v., der
er knyttet til forsvarslovene fra 1982, herunder
til lov om forsvarets personel.
Det er noget andet end det, hr. Helge Adam
Møller siger. Jeg synes, vi bør anholde udtalelser, der på den måde ikke svarer til det, der
faktisk sker.
Forsvarsministeren (Hans Hækkerup):

Jeg vil gerne begynde med at takke for de
positive og engagerede bemærkninger, som er
kommet fra ordførerne her i salen - i hvert fald
de syv af dem. Jeg mener, det er et godt grundlag for det udvalgsarbejde, som Forsvarsudvalget nu skal i gang med.
Der var nogle konkrete spørgsmål, som jeg
kunne have lyst til at knytte nogle kommentarer til.
Det første var fra fru Ingrid Rasmussen, som
spurgte, om jeg ville nedsætte et udvalg, som
skulle undersøge kvinders mulighed for at gøre
tjeneste på værnepligtslignende vilkår. Jeg kan
sige, at det er en tanke, som jeg synes er en
overvejelse værd, og det bør derefter drøftes
mellem forligspartierne, om man vil gøre noget
sådant.
Hr. Helge Adam Møller havde nogle bemærkninger. Dels berørte hr. Helge Adam
Møller jo økonomien, og jeg vil gerne understrege, som også flere ordførere har været inde
på, at der i den nuværende forsvarsforligsperiode, 1993-1994, er taget højde for de udgifter,
som vil følge af opstillingen af Den Internationale Brigade. Det er også klart, at den periode,
der ligger derefter - 1995 og fremefter - ikke er
dækket af dette forsvarsforlig. Derfor skal vi
selvfølgelig, når vi har modtaget rapporten fra
rådgivnings- og analysegruppen i april næste
år, føre en diskussion om, hvorledes vi indretter forsvaret i de år, der ligger fremefter fra
1995. Brigadens videre skæbne vil naturligvis
indgå i den diskussion.
Det er klart, at brigaden har behov for at få
tilført materiel ud over det, vi, om jeg så må
sige, som udgangspunkt har. Vores forudsætning har været, at vi over en årrække skulle
opbygge en brigade, og at det derfor var vigtigt
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at gøre sig klart, at man selvfølgelig ikke kunne ger at påtage sig også at løse den opgave, som
sende brigaden ud til at løse opgaver, som per- det er at blive udsendt til fredsskabende virksonellet ikke var uddannet til, eller opgaver, somhed, at vi for fremtiden vil have løst det
som var så tunge, at man ikke havde materiel problem, og at vi vil have de nødvendige restil at løse dem. Derfor må man nok se i øjnene, sourcer.
Den anden side er, at det samtidig bliver en
at brigaden kun gradvis vil kunne påtage sig
tungere og tungere opgaver, men at det altså i almindelig del af omgangstjenesten i forsvaret,
starten vil være begrænset, hvad den kan klare. at man kan regne med på et eller andet tidsDernæst vil jeg kommentere det, der har væ- punkt i sit forløb - en eller flere gange - at
ret hoveddiskussionen her i dag først og frem- blive tilknyttet Den Internationale Brigade og
mest mellem V's og K's ordførere og den radi- blive sendt ud på den type opgaver, som der er
kale ordfører, nemlig spørgsmålet om frivillig- tale om her.
Jeg mener, at vi hermed har fundet en mohed og ansvaret for den ordning, som vi aftalte
del, som sikrer, at vi har de ressourcer, vi skal
i september 1992 her i Folketinget.
Jeg vil da gerne påtage mig min væsentlige bruge, til at løse disse opgaver i fremtiden - en
del af ansvaret for, at vi dengang i forbindelse løsning, som sikrer forsvarets effektivitet.
Jeg vil også gerne understrege over for de
med udsendelsen af styrken til Bosnien aftalte,
ordførere, der har været på talerstolen for at
at der skulle være frivillighed.
For mig var det et væsentligt hensyn, at vi tale om forsvarets personelorganisationers
forsøgte i den situation, hvor vi påtog os en holdning, at forsvarets personelorganisationer
opgave, der var tungere end nogen tidligere kan tiltræde den ordning, som er fundet her.
Hr. Pelle Voigt havde et par bemærkninger
FN-opgave, at sikre en så bred opbakning i
Folketinget som muligt. Og ikke kun her i fol- om miljø- og redningstjeneste og fiskeriinspekketingssalen, men også ude i den danske be- tion. Selv om disse civile opgaver altså ikke
folkning var det vigtigt at sikre, at der var en omtales i selve § 1 i lovgivningen om forsvarets
bred opbakning; og det var baggrunden for, at formål og opgaver, er det således, at de er invi fik den ordning på det tidspunkt.
deholdt i bemærkningerne. Der er altså taget
Jeg vil endvidere gerne understrege, at vi jo højde for, at det er den type opgaver, som foralle var enige om - i hvert fald de partier, der svaret også kan løse.
Men det er klart, at det, der først og fremstod bag aftalen dengang, og det omfattede jo
også Venstre og De Konservative - at vi i for- mest dimensionerer dansk forsvar, er de milibindelse med, at vi nu lavede en lovgivning om tære opgaver. Hvis man så herudover kan biDen Internationale Brigade, skulle forsøge at drage til at løse opgaver i det civile samfund, er
skabe klare retningslinier for fremtiden med vi parat til det.
hensyn til frivillighed eller ikke frivillighed.
Endelig er der nogle civile opgaver, som traOg det er jo lige præcis, hvad vi gør med den ditionelt løses af dansk forsvar, bl.a. fiskeriinlovgivning, som nu ligger her på Folketingets spektion og redningstjeneste.
Det er altså ikke glemt, kan jeg sige til hr.
bord. Vi skaber klare retningslinier for fremtiden, nemlig på den måde, at man siger, at alle, Pelle Voigt!
der fremover ansættes i forsvaret, udtrykkelig
Jeg kan også bekræfte hr. Pelle Voigts udvil blive gjort opmærksom på, hvilke betingel- lægning af regeringens politik, når det gælder
ser de går ind under. Og det omfatter også mu- NATO's muligheder for at påtage sig operatioligheden for, at de kan blive udsendt i freds- ner out of area. Vi mener, at NATO kun kan
skabende opgaver for FN eller CSCE.
gøre det som en underentreprenør under FN
Samtidig siger vi til dem, der allerede i dag eller CSCE. Og det afspejler sig også i den uder i forsvaret, at de har en mulighed for at mel- formning, som denne lovgivning har fået.
de fra, og det kan de gøre inden den I. februar
Hr. Peter Duetoft rejste spørgsmålet om,
næste år. Men fra den dato vil vi vide præcis, hvorvidt det rigtigste egentlig ikke var at stille
hvilke ressourcer vi har til rådighed.
tropper direkte under FN's Sikkerhedsråd.
Jeg er sikker på, at det i praksis vil vise sig, Det er også Socialdemokratiets principielle
når forsvarets personel skal tage stilling til det holdning. Men vi ved også, at vi befinder os i
spørgsmål, at der vil være så mange, som væl- en virkelighedens verden, hvor det desværre
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nok ikke vil blive realiseret lige med det samme.
Til gengæld mener jeg, at det, vi nu lægger
op til - at vi faktisk stiller styrker til rådighed
for FN som Standby Forces - sikrer, at FN meget hurtigt kan gribe ind i en konflikt. Disse
styrker, som vi stiller til rådighed, kan sendes
ud med en til to ugers varsel og dermed være
med til at forhindre, at en konflikt når at udvikle sig, før FN er til stede på pletten. Jeg mener, at vi med den mulighed har sikret det hovedhensyn, som Boutros Ghali også omtaler i
sin »Agenda for Peace«.
Når vi stiller dem til rådighed for FN, er tanken selvfølgelig, at de skal rykke ud, når FN
beder om det. Men på nøjagtig samme måde,
som det er med de styrker, vi stiller til rådighed
for NATO, er det selvfølgelig således, at der
skal træffes en national dansk beslutning for at
effektuere det.
Endelig vil jeg sige, at jeg har lyttet med interesse og delvis undren til Fremskridtspartiets
ordførers indlæg. Men på en måde synes jeg,
det var klargørende; det gjorde det i hvert fald
klart for mig, at der går en skillelinie her i denne folketingssal - en skillelinie, hvor der er et
parti på den ene side og syv partier på den an-

den side, og hvor vi altså mener, at det kan
betale sig og er rigtigt at stå op og forsøge at
forsvare de værdier, vi går ind for, og som vi
fortæller andre de bør sætte i højsædet, nemlig
demokrati og menneskerettigheder. Vi kan ikke alene i Danmark løse alle verdens problemer, men det, vi gør med dette forslag, er at
sige, at vi er parat til at yde vores lille bidrag til
det, og det er her, vi skiller os fra hinanden.
Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Forslagenes overgang til anden behandling
vedtoges uden afstemning.

Fjerde næstformand (Kirsten Jacobsen):
Jeg foreslår, at forslagene henvises til Forsvarsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse mod
dette forslag, betragter jeg det som vedtaget.
(Ophold). Det er vedtaget.
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rende missioner; men det er altødelæggende
for FN's omdømme, hvis disse tropper skal
være fredsskabende, altså skal gribe ind i en
borgerkrig eller en anden situation og derved
sikre, at krigen ophører. Det vil populært sige,
at man vinder krigen og derefter skal være
fredsbevarende, og så har man jo taget part i
sagen og er ikke neutral længere. Så er FN's
formål ødelagt, og Fremskridtspartiet vil modsætte sig den slags ødelæggelse af noget, der
kunne have været en god ide, og som vi burde
give en chance for at være med til at skabe en
ny verdensorden ved at være fredsbevarende.
Jeg synes, det er trist, at et flertal i det danske Folketing i dag vil være med til at ødelægge den chance, som verden har fået for at lave
et reelt og sobert stykke arbejde for at være
fredsbevarende.
Pelle Voigt (SF):

Den næste sag på dagsordenen var:
5) Anden (sidste) behandling af beslutningsforslag
nr. B 1:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering
af en dansk international brigade.
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/10 93. Første behandling 12/10
93. Betænkning 23/11 93).
Der var stillet I ændringsforslag i betænkningen.
Uden for betænkningen var der ikke stillet
ændringsforslag.
Ændringsforslaget sattes først til forhandling.
Forhandling
Annette Just (FP):

Der er en god grund til, at Fremskridtspartiet har stillet ændringsforslag om at fjerne ordet
»fredsskabende«.
Fremskridtspartiet går ind for, at vi skal
kunne stille tropper til rådighed for fredsbeva-

Jeg skal meddele, at SF agter at stemme
imod Fremskridtspartiets ændringsforslag.
Jeg synes, at de betragtninger, som fru Annette Just gjorde sig heroppefra, tyder på et
fuldstændigt ukendskab til FN-pagten, der jo
netop forudsætter, at FN skal kunne gå ind i
fredsskabende aktiviteter. Jeg synes også, det
er ganske besynderligt, at man anlægger det
synspunkt, at det vil ødelægge FN's omdømme, hvis man lever op til pagtens forpligtelser.
At FN derudover påtager sig fredsbevarende opgaver - som vi alle er enige om værdien
af - og har fredsbevarende styrker, omtales i
øvrigt overhovedet ikke i FN-pagten; det er
kun godt og glimrende med disse opgaver.
Men det er simpelt hen gedigent vrøvl at hævde, at FN's omdømme kan ødelægges af, at
man begynder at påtage sig de opgaver, som er
stipuleret i FN-pagten, og som vi vel egentlig
alle burde være enige om at man skulle være i
stand til at løse.
(Kort bemærkning).
Jens Thoft (SF):

Jeg vil godt meddele, at jeg agter at stemme
for Fremskridtspartiets ændringsforslag, og jeg
vil senere begrunde nøjere hvorfor.
Forsvarsministeren (Hans Hækkerup):

Til Fremskridtspartiets ændringsforslag skal
jeg bemærke, at det jo netop ville være ødelæg-
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gende for FN's arbejde, hvis organisationen
helt i modstrid med FN's charter fralagde sig
muligheden for at kunne gribe ind med de
nødvendige militære midler over for overlagt
aggression, som det f.eks. var tilfældet under
Golfkrigen.
Meningen med beslutningsforslaget er således ikke, at danske styrker skal deltage i FNstyrker, som skal gøre sig selv til part i umulige
konflikter, f.eks borgerkrige. Der er derimod
tale om, at Danmark skal yde sit til, at FN kan
komme til at virke efter sin hensigt, og det vil
under alle omstændigheder vil være dette høje
Ting, som i overensstemmelse med grundlovens§ 19, stk. 2, i hvert enkelt tilfælde skal give
sit samtykke, hvis der er tale om afgivelse af
styrker til operationer, hvor man autoriserer
anvendelse af magt mod en fremmed stat ud
over selvforsvarsstadiet.
Jeg mener med andre ord, at Fremskridtspartiets bekymringer på FN's vegne er helt
unødvendige i denne sammenhæng.
(Kort bemærkning).
Jørgen Estrup (RY):

Hr. Pelle Voigt har allerede sagt, hvad jeg
kunne tænke mig at sige om FN-pagtens indhold, og jeg synes, det er en af de bedste dokumentationer for, at Fremskridtspartiets ændringsforslag ikke kan bruges af det danske
Folketing.
Men dernæst vil jeg godt spørge fru Annette
Just: Hvis man har en helt klar situation, hvor
et stort land øver aggression mod et lille land,
og hvor det altså er nødvendigt, at verdenssamfundet i fællesskab forsvarer det pågældende land og skaber fred ad den vej - mener
Fremskridtspartiet virkelig, at man også her
skulle sige fra dansk side, at det ville vi aldrig
være med til?
Formanden:

Jeg finder anledning til at gøre opmærksom
på, at støjniveauet er i overkanten af, hvad der
er rigtigt. Jeg henstiller, at der bliver mere ro i
salen, og det betyder, at samtalerne skal dæmpes væsentligt.
(Kort bemærkning).

han har fuldstændig ret i, at Fremskridtspartiets overbevisning er, at man ikke skal blande
sig i en borgerkrig, og det var altså også begrundelsen for, at vi ikke kunne støtte at sende
danske soldater til Bosnien-Hercegovina, fordi
der var tale om en regulær borgerkrig. Men et
stort flertal i det danske Folketing sagde, at det
var helt fint, selv om man ikke kan se forskel
på ven og fjende i en sådan borgerkrig, og tilmed var det også første gang, vi fik ordet fredsskabende ind i den sammenhæng.
Men derfor vil Fremskridtspartiet alligevel
fastholde sin overbevisning om, at det er forkert. Vi får jo også rapporter om, at nu begynder flere og flere grupper at spørge, hvad det
egentlig er for noget, hvad de FN-soldater laver, og hvem de holder med. Derved får man
yderligere aggressioner frem i Bosnien-Hercegovina.
Jeg mener, at det var en forkert beslutning,
man traf om, at styrken ikke kun skulle være
fredsbevarende og sættes ind i områder, hvor
der var fred - men spænding selvfølgelig, for
ellers var der jo ingen grund til det - men kunne sættes direkte ind, hvor der er tale om regulær borgerkrig. Det er ødelæggende for FN's
renomme.
Hr. Pelle Voigt siger, at jeg slet ikke har læst,
hvad der står i FN-pagten. Jo, det har jeg såmænd, men der er jo ingen, der siger, at jeg
behøver at være enig i hvert evige eneste ord.
Og det er jo altså også sådan, at FN har kunnet
klare sig med de paragraffer, man har benyttet
sig af indtil nu, og der er stor diskussion i hele
verdenssamfundet, om man skal gå videre og
også være den aggressive part, som en fredsskabende part vil være.
Hermed sluttede forhandlingen om ændringsforslaget.
Afstemning
Ændringsforslaget
forkastedes, idet 10 stemte for, 104 imod.
Forslaget som helhed sattes derefter til forhandling.
Forhandling

Annette Just ( FP):

Jeg vil gerne sige til forsvarsministeren, at

Ingrid Rasmussen (S):
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Socialdemokratiet er meget tilfreds med, at
Danmark nu får en international styrke, og vi
er selvfølgelig også tilfredse med de mulige opgaver, styrken påtænkes at skulle kunne klare.
Man har bestræbt sig på at finde frem til en
sammensætning af styrken, som er relevant for
de opgaver, der ligger implicit, og mandskabssammensætningen ser fornuftig ud. Når og
hvis FN og CSCE anmoder om dansk deltagelse i en opgave, kan den internationale styrke
på forholdsvis kort tid springe til og løse sin
del af opgaven, og vi er overbevist om, at det
veluddannede og veludrustede personel, vi
kan sende af sted med den internationale styrke, vil være et godt aktiv i løsningen af såvel
humanitære opgaver som fredsbevarende og
fredsskabende opgaver.
Personellet vil være motiveret for at deltage i
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære
og lignende opgaver for CSCE, og det siger jeg
ud fra, at der ikke vil blive udsendt værnepligtige i denne sammenhæng, men alene unge
mennesker på rådigbedskontrakter.
I forbindelse med behandlingen aflovforslagene nr. L 5 og L 6 har vi i udvalgsarbejdet
afklaret forskellige problemstillinger såsom
forsikringer osv., så ingen personer, der melder
sig til at deltage i arbejdet, vil være i tvivl om,
at vi fra Forsvarsudvalgets side er helt enige i,
at der er taget de videst mulige hensyn til den
enkelte soldats forhold.
Jeg mener, at vi i dag kan konkludere med
vedtagelsen af beslutningsforslaget, at soldaterne i den danske internationale styrke vil
kunne udføre et særdeles fint og godt arbejde,
hvor de end måtte blive sendt hen.
Helge Adam Møller (KF):
I Det Konservative Folkeparti er vi meget
glade for, at et stort flertal i Folketinget om lidt
kan vedtage dette beslutningsforslag om at opstille en international brigade.
En tidligere udenrigsminister sagde for et
par år siden, at Danmarks forsvar ikke standser ved Kruså. Det var rigtigt dengang, og udviklingen i tiden, siden han sagde det, har vel
gjort, at det er endnu rigtigere i dag. Derfor må
det også være rigtigt, at vort forsvar for fremtiden i langt større omfang end hidtil er med til
at sikre eller hjælpe andre lande med at opnå
nogle af de frihedsrettigheder og nogle af de
menneskerettigheder, som vi i Danmark og andre vestlige lande har haft i så mange år.

Man kan sådan set sige, at med dette forslag
går Danmark ind i en ny rolle. Fra at være en
nation, der først og fremmest har modtaget sikkerhed fra vore alliancepartnere, går vi nu over
til at være en nation, som også vil være med til
at levere sikkerhed til andre lande.
Man kan også konstatere, at Danmark lever
op til FN's formål og idealer med et bredt flertal. Det er jo ikke uden betydning, at et forholdsvis lille land som Danmark, som ikke har
fjender og er respekteret vidt omkring på kloden, sætter et godt eksempel; og det gør vi.
Vi må vel også erkende, at der foreligger en
ny situation i Europa og verden. Danmark kan
ikke, som det måske kunne tidligere, hygge sig
i smug. Det, der sker ude i verden - hvad enten
det er i eks-Jugoslavien med 3 millioner flygtninge, eller endnu værre, hvis vi skulle få 30
millioner flygtninge fra Rusland - påvirker også situationen i Danmark, og derfor har vi selvfølgelig en stor interesse i at søge at forhindre
den slags katastrofer. Det kan den nye internationale brigade også være med til, forhåbentlig
sammen med enheder fra mange andre lande.
Det må også være rigtigt at sige, at vi ikke
kan køre på frihjul i FN. Det er ikke nok at
stemme for, hvis man mener, at en ide eller en
sag er rigtig, vi må selvfølgelig også være villige til at påtage os et medansvar, selv om det
kan være tungt. Vi må altså kort sagt tage konsekvensen af vore holdninger til menneskerettigheder, minoritetsbeskyttelse og hjælp til
mennesker i nød. Danmark kan selvfølgelig
kun hjælpe ved at løse en meget beskeden del
af verdens problemer; men jo flere lande der
yder en indsats, desto flere mennesker kan
hjælpes, og vi kan skabe en bedre og sikrere
verden. Og det er der behov for.
Til slut et par få bemærkninger om et afsnit i
betænkningen om kvinders værneret, som jo er
blevet det folkelige udtryk. Vi har nu et flertal,
der er enige om, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som skal vurdere mulighederne
for, at kvinder kan blive uddannet i forsvaret
på værnepligtslignende vilkår. Vi synes, det er
godt og rigtigt, og der er jo i hvert fald to formål med det. Det ene er, at der bliver mulighed
for, at kvinder i større omfang end hidtil også
kan gøre karriere i forsvaret som officerer, og
det andet er, at der i direkte tilknytning til dette forslag bliver mulighed for, at kvinder kan
deltage på lige fod med mænd i den internationale brigade.
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Nøgleordene for Det Konservative Folkeparti er ordene »på lige fod«. Det må være
klart, at der ikke skal gøres forskel på, om det
er en mand eller en kvinde, der skal bestride et
givet job. Ethvert job kræver nogle kvalifikationer, f.eks. intelligens, samarbejdsevne og fysisk styrke, og kun de, der opfylder kravene,
kan få jobbene; her må vi ikke gå på kompromis. Kort sagt vil det altså sige, at der skal ikke
være specielle regler for mænd og kvinder; de
skal behandles ens, det er den reelle ligestilling.

Formanden:
Det er muligt, at medlemmerne ikke selv kan
høre det, men der er simpelt hen for megen
højrøstet samtale i salen.
Enggaard (V):
Venstre er glad for, at beslutningsforslag nr.
B I om Den Danske Internationale Brigade
kommer til forhandling i forbindelse med andenbehandlingen af lovforslagene nr. L 5 og L
6. Beslutningsforslaget er jo hovedforslaget, og
i det øjeblik, Folketinget har taget stilling til
det, er det muligt at gå videre med dispositionerne for at etablere Den Danske Internationale Brigade med hensyn til organisation, udrustning m.v.
Venstre betragter dette forslags vedtagelse
som en milepæl i Danmarks engagement i sikkerhedspolitikken, og det er også et bidrag,
som vil blive bemærket internationalt.
Jeg vil gerne understrege, at brigadens formål er tredelt. Jeg siger det med overlæg og
hensigt, fordi det som oftest i den offentlige
debat fremtræder, som om formålet med den
internationale brigade alene er at bidrage til
FN's fredsbevarende eller fredsskabende virksomhed. Men brigaden er for det første en del
af Danmarks bidrag til NATO's Hurtige Reaktionsstyrker, den kan for det andet deltage helt
og formentlig ret snart i FN's fredsbevarende
og fredsskabende operationer, og den er for
det tredje en del af krigsstyrken. Den har altså
tre hatte på, og jeg tror, det er af værdi - også i
den videre drøftelse om den internationale brigades sammensætning, opstilling osv. - at have
det for øje; også i erindring om, hvilke krav det
derfor stiller til enhedens udrustning, uddannelse og videre træning i form af øvelser.

Venstre tror, at med de vilkår, der også er
nedfældet i lovforslagene nr. L 5 og L 6, som vi
senere på dagen får til anden behandling, og
med muligheden for at antage den bedste del
af de værnepligtige på kontrakt med Den Danske Internationale Brigade, vil vi få en ganske
fremragende enhed at se.
Jeg vil gerne advare imod de skeptiske røster, der lyder i debatten om, at det såmænd
nok vil knibe med tilslutningen, når vi kommer
lidt længere frem. Jeg tror, der vil være den
fornødne tilslutning, og vi skal erindre os, at
det er jo ikke en ret for en hjemsendt værnepligtig at opnå en kontrakt; det er en mulighed
for dem, der er egnede, og derfor bør og skal
det være en eftertragtet ting.
Det er vigtigt for Venstre, at hele landet er
med i uddannelsen af de værnepligtige, som
kan indgå i brigaden. De enkelte regimenters
særlige præg og kultur må komme til udtryk.
Det skal ikke være en sjællandsk, en jysk eller
en bornholmsk enhed, men det skal være en
repræsentativ enhed for hele landet.
Venstre er glad for, at forslaget også sigter
efter, at kvinder får adgang til ansættelse på
værnepligtslignende vilkår. Det er et ønske,
Venstre har fremført i flere år, og vi understreger, at det haster med at finde den praktiske
løsning, og at det udvalgsarbejde, der er skitseret i betænkningen derfor skal være et hurtigt
arbejde.
Venstre stemmer med glæde for beslutningsforslaget i den form, som det er stillet af forsvarsministeren. Det er en udmøntning af det
forsvarsforlig, som blev indgået i november
1992, og som Venstre gerne tager sit medansvar for.

Pelle Voigt (SF):
SF har i betænkningen til beslutningsforslag
nr. B l meddelt, at vi ville redegøre for vores
stilling til forslaget ved den anden og afsluttende behandling, og jeg skal meddele, at SF kan
støtte beslutningsforslag nr. B l i den foreliggende form.
Den lov, som beslutningsforslaget erstatter,
blev vedtaget her i Folketinget helt tilbage i
1964 med SFs støtte, dog med dissens fra et
enkelt medlem af SF's folketingsgruppe, der
ikke ønskede at støtte forslaget på grund af sine pacifistiske anskuelser.

[Pelle Volgt]

SF har selv længe foreslået, at der blev oprettet en særskilt international styrke, som
kunne benyttes til at løse opgaver for FN og
CSCE. Vi er ikke begejstrede for sammenknytningen af denne internationale styrke med
NATO's Rapid Deployment Force, men når
man nu har foretaget denne sammenkædning,
er vi da glade for, at forsvarsministeren og Folketingets flertal i øvrigt klart og utvetydigt understreger mange steder - både i bemærkningerne til forslaget og i svar til udvalget - at
styrkens deltagelse i NATO's engagementer i
fremtiden udelukkende kan tænkes at ske inden for NATO's område. Når det virkelig er
tilfældet, kan det ikke give os grund til så voldsomme bekymringer, at vi ønsker at tage afstand fra forslaget på grund af denne sammenkobling, og i øvrigt er det vores opfattelse i det
hele taget, at NATO på længere sigt bør indgå
i en større europæisk sikkerhedsordning og
opløses til fordel for en sådan større sikkerhedsordning i hele CSCE-systemet.
Vi understreger vores tilfredshed med, at det
er slået helt utvetydigt fast efter udvalgsarbejdet, at man i denne styrke ikke vil anvende
værnepligtige, som er under uddannelse. Det
synes vi er et udmærket princip, som bør udbredes til andre områder, hvor Danmark deltager i FN-operationer eller andre internationale
operationer. Vi finder det fortsat helt uansvarligt, at folk, der ikke er militært færdiguddannede, sendes på praktikophold i FN-operationer rundt omkring i verden, enten det sker til
lands, til søs eller i luften, og vi ser, at vores
synspunkter på disse områder vinder voksende
indpas, også i Forsvarsministeriet og i forsvarsforligspartiernes kreds. Det er vi glade
for, og vi synes, at denne uansvarlige praksis
skal bringes til ophør.
Vi er ikke - og det skal jeg komme tilbage til
under behandlingen af lovforslagene nr. L 5 og
L 6 - særlig tilfredse med den internationale
styrkes konkrete sammensætning og udformning; men princippet i styrken, nemlig at den
skal nedsættes for at kunne løse de opgaver,
som ligger i beslutningsforslagets tekst, er noget, vi selv har foreslået og selv har arbejdet for
i lang tid.
Vi stemte imod Fremskridtspartiets ændringsforslag, fordi det er afgørende vigtigt for
os, at den danske støtte til FN-engagementet
iklædes kød og blod i form af et konkret dansk
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bidrag til en forbedret sikkerhedspolitisk situation i Europa og verden som sådan. Der er
sket utrolig mange ting på den sikkerhedspolitiske front siden Warszawapagtens sammenbrud. Vi står ikke længere med to atomoprustede militærblokke, der lurer på hinanden,
overvejer overraskelsesangreb og modangreb
og truer med at kaste hele verden ud i en katastrofe; vi står derimod med en række konventionelle krige og en række etniske konflikter,
hvor det er fuldstændig afgørende, at verdenssamfundet er i stand til at gribe ind i disse konflikter, påvirke deres gang og på længere sigt
etablere et internationalt regime, hvor vold og
magtanvendelse ikke tilkommer den enkelte
stat eller de enkelte etniske grupper, men lægges ind under et internationalt retssystem. Et
sådant system kræver naturligvis også midler
til håndhævelse, og det er vores håb, at det
danske bidrag, som vedtagelsen af dette beslutningsforslag er begyndelsen til, vil være
med til at fremme en sådan udvikling.
Jeg skal sige om betænkningsbidraget om
den kvindelige værneret, at SF med sympati
ser på, at dette begreb undersøges nøjere. Vi
har, skal jeg sige ganske ærligt, lidt svært ved
at forstå, hvorfor spørgsmålet om kvinders vilkår i forsvaret skal blandes sammen med den
almindelige værnepligt. Men det er noget, som
udvalgsarbejdet bl.a. må kunne tjene til at opklare.
Vi tror, at vi i det hele taget - hvad jeg skal
vende tilbage til under behandlingen af de senere forslag - kommer til her i Folketinget og i
Forsvarsudvalget ganske nøje i den kommende tid at drøfte principielt, hvad vi egentlig vil
med værnepligten i Danmark, hvordan den
skal udformes, hvad betingelserne for den skal
være, og hvor længe vi skal beholde den.
Det skal jeg vende tilbage til i et senere indlæg.

Annette Just (FP):

Fremskridtspartiet er principielt tilhænger
af en international brigade med dansk deltagelse, bl.a. fordi det gerne skulle være sådan, at
den enkelte, der er tilknyttet den internationale brigade, gør det på helt frivillig basis, altså
selv har sagt: Ja, det vil jeg gerne - på et tidspunkt, da personen vidste, hvad det var, han
talte om.
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Det er også derfor, jeg til lovforslag nr. L 6, det i hvert enkelt parti, det gør det sandelig ogsom vi kommer til senere, har stillet et æn- så i det her udvalg, for der er ingen tvivl om, at
dringsforslag, hvor jeg siger, at når man har der vil være et flertal af mænd også i dette udværet i forsvarets tjeneste i seks måneder, skal valg, og nogle af de bemærkninger, der er
man have stillet spørgsmålet: Ønsker man at kommet fra de mandlige ordførere her, har
kunne bruges i international sammenhæng, el- næsten fået os kvinder til at trække lidt på smilebåndet - bemærkninger såsom at nu skal
ler ønsker man det ikke?
Det har forsvarsministeren ikke syntes var kvinder jo heller ikke tro, at der vil blive givet
særlig fornuftigt. Man kunne lige så godt spør- særstatus for kvinder.
Nej, men det kan være, at mændene bliver
ge, på det nærmeste inden de overhovedet var
kommet i trøjen, om jeg så må sige. Jeg mener, forbløffede, når de finder ud af, at der er noget,
det er lidt naivt at tro, at unge mennesker er så kvinder gør bedre end mænd. Der er også stebevidste om, hvad det er, de gerne vil, og at de der, hvor vi erkender, at vi ikke er stærke nok.
kender så meget til faren og til ulemperne, at Lad os prøve at få fordelt rollerne på en forde på det tidspunkt overhovedet kan svare på nuftig måde.
den slags spørgsmål.
Men Fremskridtspartiet går altså ind for en Jørgen Estrup (RV):
international brigade, der kan bruges af FN,
Forslaget om den internationale brigade er
der kan bruges afCSCE, der kan bruges i NA- set med radikale øjne et vigtigt forslag. Vi finTO-sammenhæng, når det går out of area, for der, at det i relation til dansk forsvarspolitik er
ellers er det jo ganske almindeligt forsvars- skelsættende, og at det i relation til den danske
mæssigt, at alle, der er i militærets tjeneste, internationale indsats rummer meget vide perskal kunne bruges i hele NATO-området. Men spektiver. Skelsættende er det i forhold til
vi taler om den lille snip, som forsvarsministre- dansk forsvarspolitik, fordi vi hermed tager
ne for et års tid siden fik puttet ind under NA- konsekvensen af den udvikling, vi har kunnet
TO-området, det, der hedder out of area, og se i vores nærområde og i det trusselsbillede,
det kan være et utrolig stort område, faktisk som omgiver os.
resten af verden, hvis man ser lidt positivt på
Jeg vil godt referere fra ministerens taleden slags.
punkter til et samråd i Forsvarsudvalget, hvor
Men når vi taler om out of area, CSCE og ministeren citerer fra forsvarsaftalen sidste efFN, skal det altså være den internationale bri- terår med ordene:
gade, hvor man har mulighed for internatioAt dansk område ikke længere står over for
nalt at lave øvelser i den slags opgaver, man en veldefineret trussel, at varslingstiden for et
har tænkt sig at løse.
eventuelt angreb på Danmark er væsentligt
Fremskridtspartiet kan ikke gå ind for, at forøget, og at risikoen for en umiddelbar invaden også skal kunne gå ind og være fredsska- sion af dansk område i tilfælde af en europæbende. Vi mener, det decideret er en fejltagel- isk storkonflikt nærmest er forsvundet.
se, at man bruger netop det ord. Jeg ved godt,
Det viser noget om den ændring, der er sket
at det er svært at skelne mellem fredsbevaren- omkring os, og det er den ændring, vi startede
de og fredsskabende, for det ligger lige på med at tage konsekvensen af med sidste eftergrænsen: Hvornår går man ind og er aggressor, års forsvarsforlig, og som den internationale
og hvornår prøver man på at bevare en fred? brigade er en logisk følge af. Vi flytter ressourHvor er skillelinjen? Men for os er skillelinjen cer fra dansk nærforsvar til en international
lige akkurat der, hvor man går fra ordet »freds- indsats, som der jo er brug for, og hvor vi har
bevarende« til »fredsskabende«, og det tror en mulighed for at fjerne de trusler, der kan
jeg også er blevet sagt klart og tydeligt nok. være. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at
Så en enkelt lille bemærkning om, at vi selv- det danske forsvar skal være et forsvar, der
følgelig godt kan tilslutte os, at der bliver ned- nytter. Vi skal ikke have et forsvar, hvor man
sat et udvalg, der kan se på kvinders mulighed blot forsvarer sig mod trusler, der for længst er
for værneret, en ting, som jeg personlig har ar- forsvundet.
bejdet utrolig meget for. Jeg kan hilse og sige,
Det vide internationale perspektiv er selvfølat det bliver et svært stykke arbejde. Det gør gelig det, der retter sig mod FN's muligheder •
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og CSCE's muligheder for at løse internationale konflikter. Her får vi et instrument, og her
får vi en dansk forpligtelse, som betyder, at vi
bærer vores del af byrden. Det er vi godt tilfreds med fra radikal side.
Det kræver naturligvis også en folkelig indsats fra dette parlament at forklare, hvorfor det
er nødvendigt. Den byrde tror jeg vi kan løfte,
og jeg tror også, det vil være en ting, som vil
forbedre Danmarks internationale omdømme.

Jens Thoft (SF):
Jeg agter som et andet medlem afSFs folketingsgruppe at stemme imod beslutningsforslaget om oprettelse af den internationale brigade. Min primære begrundelse er, at den opstilles som en brigade til rådighed for NATO's
Hurtige Reaktionsstyrker.
Når jeg i den her sag er kommet til en fundamentalt anden beslutning end mit parti, hvis
fredspolitiske ordfører jeg har været - det er
sagt i datid - i de sidste ti år, så skyldes det, at
jeg ikke ønsker at lukke øjnene for, at den væsentligste rolle for beslutningsforslag nr. B I er
opstilling af en international brigade til NATO's Hurtige Reaktionsstyrker.
Hvis formålet blot var at udsende styrker i
FN-regi - ! Det har vi jo gjort tidligere med
vores lovgivning fra 1964. Formålet med nr. B
I er derfor at tilvejebringe det legale grundlag
for disse reaktionsstyrker. Det følger også af de
ændringer, der ligger i lovforslag nr. L 5 og L
6, som vi senere skal behandle.
Med beslutningen om den internationale
brigade får de kræfter, som ønsker, at NATO's
operationsområde skal udvides, yderligere
vind i sejlene, og med udsendelse af brigaden
uden for NATO's område under FN-flag begiver vi os ud på en glidebane, som jeg frygter får
Danmark og SF til at ende et helt andet sted,
end det er hensigten. En sådan glidebane har
jeg allerede set partiet begive sig ud på i EFspørgsmålet, og det her ligner i helt utrolig
grad.
Når jeg agter at stemme for Fremskridtspartiets ændringsforslag, skyldes det, at jeg heller
ikke deler mit partis nyvundne tiltro til, at militære styrker er brugbare til at skabe fred i dette
ords positive betydning. Gravens fred for soldater og civilbefolkning har ikke noget som
helst med mit begreb om fred at gøre. Opstillingen af den internationale brigade vil i de

kommende år betyde meget store udgifter til
nye våben og nyt materiel. Man kan ikke lave
en hurtig reaktionsstyrke, man kan ikke lave
en ekstremt mobil styrke på 4.500 mand, uden
at den skal have masser af våben og masser af
udrustning.
Jeg agter, som jeg har gjort det hidtil, når
disse våbenanskaffelser skal besluttes, at stemme imod. I den finanslov, vi drøfter i øjeblikket, ser vi allerede den internationale brigades
våbenanskaffelser afspejlet. Forsvarsudgifterne for 1994 er 8 pct. større, end de var i 1993.
Fjenden er væk, men alle i Folketinget og nu
altså desværre også mit eget parti, SF, agerer,
som om det ikke var tilfældet.
NATO's Rapid Reaction Force er forstærkningsaftaler i ny forklædning, militarisme camoufleret med FN-baretter og syltet ind i masser af ord om humanisme og fred. Det, det
handler om, er flere kroner til forsvaret og mere oprustning.
For mig er det her en sorgens dag. SF har
gennem årene været det parti, som klarest har
markeret antimilitaristiske synspunkter, og
med beslutningen i dag er også den mærkesag
væk.

Forsvarsministeren (Hans Hækkerup):
Jeg vil godt takke for de positive og engagerede bemærkninger, der er kommet her i folketingssalen fra ordførerne, i hvert fald fra de syv
af ordførerne.
Allerede ved førstebehandlingen tegnede
der sig jo en skillelinje mellem det store flertal
af partierne i Folketinget og så Fremskridtspartiet. Denne skillelinje er blevet bibeholdt.
Vi har været igennem et konstruktivt udvalgsarbejde, og jeg mener, at en lang række spørgsmål er blevet afklaret, som det også er fremgået
af debatten.
Det, der først og fremmest har været vigtigt
for os, er, at vi nu deltager i den omstrukturering af dansk forsvar, som er affødt af ændringen i den internationale situation. Den kolde
krig er slut. Det har betydet, at FN har fået
nogle muligheder, som verdensorganisationen
ikke tidligere havde, og det er vigtigt for os, at
vi også sikrer os, at Danmark er i stand til at
bidrage til det.
Derfor mener jeg, at den skillelinje, som vi
konstaterede, i virkeligheden afspejler en eneste ting, nemlig at der er nogle partier og hel-
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digvis det store flertal af partier i Folketinget,
som er parat til at stå op for de værdier, der er i
FN-pagten, og så er der altså et parti i folketingssalen, som ikke er parat til det.
Men omvendt mener jeg, det er utrolig vigtigt samtidig at understrege, at dette store flertal også er et håndslag til de unge mennesker,
som påtager sig at udføre opgaverne under
utrolig vanskelige forhold, og det er i hvert fald
utrolig tilfredsstillende for mig at kunne sige til
vore danske FN-soldater, at der er et bredt,
bredt flertal i det danske Folketing, som står
bag dem, og som støtter den indsats, de gør, og
det vil jeg gerne have lov til at sige Tinget tak
for.
Hermed sluttede forhandlingen.
Afstemning

Forslaget til folketingsbeslutning
vedtoges med 104 stemmer (S, KF, V, SF, CD,
RV og KRF) mod 9 (FP, Birthe Hansen (SF)
og Jens Thoft (SF)).
Formanden:
Dette vil blive meddelt forsvarsministeren.
Den næste sag på dagsordenen var:
6) Anden behandling af lo,forslag nr. L 5:

Forslag til lov om forsvarets formål, opgaver
og organisation m.v.
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/10 93. Første behandling 12/10
93. Betænkning 23/11 93).

Der var ikke stillet ændringsforslag.
Sammen med denne sag foretoges den følgende på dagsordenen opførte sag, nemlig:
7) Anden behandling af lo,forslag nr. L 6:
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om væmepligtsorlov m.v. ( Udsendelse af personel til FN-tjeneste
m.v., herunder orlov for lønmodtagere og uddannelsessøgende m.v.).
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/10 93. Første behandling 12/10
93. Betænkning 23/11 93).

Der var stillet 3 ændringsforslag i betænkningen.
Uden for betænkningen var der ikke stillet
ændringsforslag.
Lovforslagenes paragraffer, ændringsforslagene og spørgsmålet om lovforslagenes overgang til tredje behandling sattes til forhandling
under et.
Forhandling

Helge Adam Møller (KF):
Det Konservative Folkeparti kan støtte forsvarsministerens to ændringsforslag til L 6, og
jeg vil ellers kun her ved andenbehandlingen
tage et enkelt emne op.
Et af de store diskussions- og debatemner i
forbindelse med lovforslag nr. L 6 har jo været
anvendelse af værnepligtige til FN-opgaver,
hvad enten disse var fredsbevarende eller
fredsskabende, og jeg vil godt slå fire konservative holdninger fast i forbindelse med anvendelse af værnepligtige til disse opgaver.
For det første er det sådan, at værnepligtige
aldrig vil blive anvendt til opgaver, de ikke er
uddannet til. Det fremgår klart af lovforslaget
og af de kommentarer og bemærkninger og
svar, vi har fået fra forsvarsministeren.
For det andet vil værnepligtige aldrig blive
udsendt til fredsskabende operationer, medmindre de har meldt sig frivilligt.
For det tredje vil værnepligtige ikke indgå i
den internationale brigade, som vi netop har
vedtaget at etablere.
For det fjerde kan man altså konstatere, at
værnepligtige ikke skal anvendes i større omfang end hidtil til fredsbevarende operationer,
og det vil på almindeligt dansk sige, at det er
uhyre sjældent.
Når det er sagt, vil jeg godt sige, at på et
enkelt område er vi uenige og utilfredse med
det, regeringen og forsvarsministeren nu lægger op til, og det drejer sig om anvendelsen af
værnepligtige orlogsgaster, altså værnepligtige, som aftjener deres værnepligt på et af søværnets skibe. De mister nu stort set den mulighed, de hidtil har haft for eksempelvis at
deltage på deres skibe i FN-blokader.
Man skal her huske, når man taler om værnepligtige, at de få værnepligtige, der aftjener
deres værnepligt i søværnet, adskiller sig mar-
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kant fra eksempelvis værnepligtige i hæren. De
har normalt en uddannelse forinden, som gør,
at de er egnede til at være på skibet, det kan
være i kabyssen, det kan være som motormand, eller det kan være ved en anden specialuddannelse.
Derfor synes vi, det er ret og rimeligt, at de
får mulighed for at deltage sammen med resten
af skibets besætning, hvis det skal anvendes i
en FN-operation til en blokade, under to forudsætninger: At de har uddannelsen, der gør,
at de l 00 pct. kan bestride jobbet om bord på
skibet, og at de er frivillige.
Vi synes lidt, at man nedvurderer de unge
mænd eller kvinder, orlogsgasterne, når man
ikke her vil give dem en mulighed for at udføre
et vigtigt arbejde for FN, når de er uddannet til
det, og når de selv ønsker det.
Det er vi kede af. Det står ikke i vores magt
at ændre det, men det være hermed markeret,
at vi er uenige.
Enggaard (V):

Venstre støtter fortsat begge forslag, både L
5 og L 6, lovforslaget om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og lovforslaget om
personel m.v.
Venstre kan ikke støtte det ændringsforslag,
Fremskridtspartiet har stillet til lovforslag nr.
L 6.
Vi påskønner den støtte, der er til tanken
om, at værnepligtige kan anvendes til internationale opgaver. Sådan opfatter jeg hensigten
med forslaget. Men jeg tror, forslaget i denne
sammenhæng er overflødigt og bedst egnet til
at skabe forvirring blandt de værnepligtige,
hvor der i forvejen er nogen usikkerhed og diskussion, oftest under urealistiske forudsætninger.
Dertil mener jeg det også har bidraget, at
forsvarsministeren har tilkendegivet, at det ikke er hans hensigt at anvende værnepligtige på
søværnets skibe, når de er ude i FN-tjeneste.
Jeg vil gerne understrege, at for Venstre betyder dette, at vi er imod, at dette skulle være
indledningen til en gradvis afvikling af værnepligten i søværnet.
Jeg beder ministeren bekræfte, at det ikke er
hans hensigt med den erklæring, som er udsendt.
Det er ikke så længe siden, at vi havde et af
søværnets gode skibe i Adriaterhavet som led i

embargoen imod Serbien m.v. Ved den lejlighed var der helt naturligt værnepligtige om
bord som led i besætningen.
Helt rimeligt gav vi også disse værnepligtige
et særligt FN-tillæg på linje med den øvrige
besætning. Og der er et spring fra den anerkendelse af de værnepligtiges indsats og mulighed
for at være med, som vi dengang var enige om,
og til i dag, hvor man tilkendegiver, at værnepligtige ikke i fremtiden vil indgå i sådanne
operationer, som søværnet deltager i.
Venstre støtter ændringsforslag nr. 2 og nr.
3, som forsvarsministeren har stillet, og som vi
finder rimelige.
Pelle Voigt (SF):

SF har i betænkningen til både lovforslag nr.
L 5 og L 6 meddelt, at vi ville redegøre for vores stilling ved andenbehandlingen. Det skal
jeg hermed gøre.
Vi agter at stemme imod begge forslag.
SF er ikke med i det nuværende forsvarsforlig, og det er ikke noget tilfælde. Vi er dybt
skeptiske over for den måde, forsvaret forvaltes og ledes på. Vi mener, der kunne ske betydelige besparelser i forsvaret.
Vi mener, at en række af kommandoforholdene, anvendelsen af personel osv. er forkerte.
Vi mener, en række af disse fejl gentages i de
to lovforslag, vi har liggende her.
I lovforslag nr. L 5 sker der en meget stærk
juridisk, lovmæssig, kobling til det integrerede
NATO-forsvar, og der udskrives en blankocheck til NATO's til enhver tid herskende strategi.
Det er vores opfattelse, at NATO's nuværende strategi er et helt forbigående fænomen.
NATO er i øjeblikket meget søgende med hensyn til, hvad alliancens fremtidige opgaver skal
være, og derfor forekommer det ekstra mærkeligt, at man i denne situation så stærkt, som det
gøres, igennem en lov i det danske Folketing
understreger, at NATO støtter denne strategi,
som er under bestandig forandring, og som det
faktisk på nuværende tidspunkt er meget svært
helt at få klart for sig hvad går ud på.
Vi mener også, at de bemyndigelser, der ligger i lovforslag nr. L 5, er meget vidtgående. Vi
synes nok, at overdragelse af kommandobeføjelser, sådan som det skildres, og sådan som
det også tidligere har været gældende helt
uden om Folketinget og Folketingets muligheder for at intervenere, er stærkt betænkelige.
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Vi synes også, at de bemyndigelser, der ligger for forsvarsministeren i§ 7, hvor det siges,
at forsvarsministeren uden retskendelse under
ekstraordinære forhold kan foretage indgreb
over for telefonsamtaler, post- og telegramforsendelser og anden kommunikation, er en meget bred og lidt ubehagelig formulering.
Men det hjælper da på det, at forsvarsministeren med henvisning til behandling af dette
spørgsmål tidligere har gjort klart, at disse ekstraordinære forhold skal forstås meget snævert
som en klar, overhængende militær trussel
mod dansk område. Men særlig klart udtrykt i
lovteksten er dette her bestemt ikke.
Vi mener, at når vi skal vedtage et lovforslag
om forsvarets formål, ville det også have været
rigtigt og rimeligt under de forhold, vi har i
verden nu, at de civile opgaver, som forsvaret
skal løse, og som må formodes at blive mere
omfattende i fremtiden, var nævnt på en fornuftig måde og ikke kun de snævre rent militære opgaver.
Vi så gerne, at man i loven specifikt nævnte
spørgsmålet om forsvarets indsats i katastrofesituationer, redningsopgaver og en række miljøopgaver, som forsvaret har mandskab og udstyr til at løse, men som man i alt for ringe grad
i den nuværende situation anvender forsvaret
til.
Med hensyn til lovforslag nr. L 6 skal jeg
vende tilbage og henvise en smule til de bemærkninger, jeg gjorde til beslutningsforslag
nr. B l.
Vi er modstandere af, at man i Danmark
fortsat udskriver folk til værnepligtstjeneste til
internationale opgaver. Vi er glade for, at dette
er taget ud afbilledet med hensyn til den internationale brigade, og vi er meget tilfredse med,
at SF's mangeårige kritik af anvendelsen af de
værnepligtige i søværnet til den slags opgaver
nu har vundet genklang, og at man vil gøre alt,
hvad man kan for at undgå gentagelser.
Men jeg må sige, at vi stadig væk principielt
adskiller os fra en række af de øvrige partier
med hensyn til vores opfattelse af anvendelsen
af værnepligtige.
Når f.eks. den konservative ordfører, hr.
Helge Adam Møller, siger, at værnepligtige aldrig vil blive anvendt til opgaver, de ikke er
uddannet til, så rejser det det problem, at værnepligtige i dag overhovedet ikke færdiguddannes. Med den nedskæring på en måned af

værnepligtstiden, som forsvarsforligspartierne
har gennemført, sendes man i dag hjem fra
værnepligtstjenesten uden at kunne indtræde
på en plads i mobiliseringsstyrken. Det vil sige, at vi overhovedet ikke i det nye uddannelsessystem har færdiguddannede værnepligtige.
Det bliver man nemlig først, når man bliver genindkaldt og modtager yderligere omkring
seks ugers træning på et eller andet tidspunkt,
hvis det skulle ske.
Efter vores opfattelse er det misbrug af værnepligtsbegrebet at indkalde folk til forskellige
former for gavntjeneste. Grundlovens § 81 om
enhver våbenfør mands pligt til at forsvare
Danmark må ikke fortsat kunne misbruges til
at indkalde folk til at arbejde på deres faglige
felt til en reduceret løn, og det er jo det, der
sker.
Vi finder, at det er en logisk følge af grundlovens § 81, at man gennem værnepligten kan
indkalde folk til uddannelse i en mobiliseringsstyrke, men vi finder det dybt urimeligt, at
denne almindelige værnepligt, som burde ramme ligeligt, fungerer sådan, at f.eks. bilmekanikere og læger og andre specialuddannede, som
Forsvarsministeriet ikke ønsker at give en ordentlig løn, skal være mere værnepligtige end
andre.
I den tid, hvor man endnu i det danske forsvar vil betjene sig af værnepligten - og jeg håber, at værnepligten vil blive aftrappet for endelig at blive afskaffet - bør man sikre, at værnepligten rammer ligeligt, at det eneste formål
med at indkalde værnepligtige er at give dem
en uddannelse, så de kan træde ind i mobiliseringsstyrken, og ikke et fordækt forsøg på at
anskaffe sig forskellige faglige specialister til at
løse konkrete opgaver, som man ikke på ordentlig vis ønsker at betale sig fra.
Det har dybest set ikke noget med værnepligt at gøre, og jeg skal i den forbindelse også
markere, at SF er helt uenig i den dom fra
Vestre Landsret, som anføres i bemærkningerne til lovforslag nr. L 6, og at det er vores håb,
at vi både kan få diskuteret denne sag ordentligt igennem i Folketinget, og at en værnepligtig snarest vil rejse spørgsmålet igen om lovmedholdeligheden af denne anvendelse af
værnepligtsbegrebet. Vi mener, at denne dybt
besynderlige dom fra 1976 udgør ikke alene et
tyndt, men et direkte fejlagtigt grundlag for
den fremtidige tilrettelæggelse og sammensætning af værnepligtsstyrken.
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Lad mig endelig sige, at med den holdning,
SF har til disse spørgsmål, havde vi bestemt
også hellere set, at den internationale styrke
var en fast defineret styrke og ikke indgik i det
rotationssystem, som hele forsvaret deltager i.
Det er vores opfattelse, at når man har organiseret det på den måde, skyldes det en logisk
frygt i dele af forsvaret for, om jeg så må sige,
at blive koblet af udviklingen og blive sparet
bort, fordi der ikke længere er brug for de
funktioner, disse folk opretholder. Men hvis
man kan opretholde i det mindste en formel
tilknytning til den internationale styrke, kan
man fortsat argumentere for opretholdelsen af
en række regimenter, kaserner og andre overflødige indretninger og altså forhindre besparelser på forsvaret, besparelser, som også er
nødvendige, hvis den internationale brigade
skal kunne fungere efter hensigten og udrustes
ordentligt, for jeg kan ikke forestille mig, at det
er forsvarsforligspartiernes agt at udvide forsvarsbudgettet voldsomt for at finansiere dette
her.
Det bedste ville altså have været at få en fast
styrke, som man kunne operere med, som var
veltrænet, og som fungerede i disse sammenhænge, og at skære de overflødige elementer i
forsvaret bort, når man skulle fordele ressourcerne imellem den nødvendige suverænitetsovervågning, redningstjeneste osv. på den ene
side og de nødvendige internationale opgaver
på den anden side.
Så langt er forsvarsforligspartierne endnu
ikke kommet, men der er da bevægelse på en
række punkter. Vi håber, den bevægelse fortsætter, og at vi kan få en meningsfyldt diskussion og senere nogle vedtagelser om et forsvar,
der er skruet sammen på en ganske anden måde, der medfører betydelig mindre udgifter og
til gengæld mere effektivt kan løse de opgaver,
som der faktisk er enighed i Danmark om bør
løses, og som i øjeblikket ikke løses særlig effektivt. Det har vi mulighed for, hvis vi får
gjort noget ved det meget store spild, der er i
den øjeblikkelige militære produktion, ikke
mindst inden for værnepligtsområdet.
(Kort bemærkning).
Helge Adam Møller (KF):
Hr. Pelle Voigt sagde, at dansk forsvar ikke
har værnepligtige, som er færdiguddannede til
at deltage i f.eks. FN-operationer. Det ved jeg
ikke er rigtigt!

Jeg synes, hr. Pelle Voigt skulle snakke med
nogle af den halve snes værnepligtige orlogsgaster, som indtil for halvanden måned siden
deltog i blokaden af Serbien på en dansk korvet i Adriaterhavet. De var værnepligtige, de
var ikke færdige med deres værnepligtstjeneste, og de var ifølge eget udsagn alle sammen
fuldt kapable til at løse opgaven side om side
med de professionelle om bord på det skib,
hvor de havde fået deres træning.
Ikke alene mente de selv, at de var uddannet
til det - det kunne jo være en overvurdering af
deres egne evner - men skibets chef mente det
også, og aktuelt gennemførte de det altså, så
skibet løste sine opgaver. Hr. Pelle Voigts udsagn passer ikke; der er faktisk funktioner,
hvor værnepligtige i søværnet og i flyvevåbnet,
som har en sådan uddannelse, godt kan anvendes, hvis de selv ønsker det, og det er den mulighed, vi ønsker bevaret under forudsætning
af, at de har den fornødne uddannelse.
(Kort bemærkning).
Pelle Voigt (SF):
Jeg skal medgive hr. Helge Adam Møller, at
hvis man har en person, der er uddannet inden
for hotel- og restaurationsbranchen som kok,
tjener eller noget andet, kan man naturligvis
godt indkalde en sådan person som værnepligtig og sætte vedkommende til at servere på et
skib i officersmessen eller bage brød og sige, at
han er fuldt uddannet til at varetage denne opgave; det har imidlertid ikke noget som helst
med det, jeg taler om, at gøre.
SF's synspunkt er, at værnepligt er noget,
der udelukkende gennemføres, for at folk kan
få en plads i mobiliseringsstyrken, og det, jeg
har påpeget med mit indlæg, er, at værnepligtige, der befinder sig på et sådant stade i deres
uddannelse, at de ikke kan placeres i nogen
del af mobiliseringsstyrken, altså ikke er uddannet; det er der faktisk heller ikke nogen,
der bliver lige for tiden, for de kan anstændigvis ikke sendes i praktik i internationale opgaver.

Qvist Jørgensen (S):
Jeg havde egentlig regnet med, at vi efter det
meget intense udvalgsarbejde og de mange bilag, der er til betænkningsbidragene på de to
forslag, kunne have klaret det på kortere tid
uden de store indlæg. Men jeg vil gerne på det-
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te tidspunkt i rækkefølgen for fuldstændighedens skyld sige, at vi naturligvis stemmer imod
de af Z stillede ændringsforslag.
Jeg synes, det er lidt beklageligt, at vi nu skal
have debatten om bemandingen med værnepligtige på skibene, for vi har fået en helt klar
orientering om, hvorledes forsvarsministeren
vil forholde sig til det specielle forhold. Jeg
havde egentlig håbet, at vi kunne have undgået
denne antydning fra Venstre og De Konservatives side af uenighed om dette punkt.
Jeg synes også, jeg er nødt til at sige til Socialistisk Folkeparti, at de ting, som hr. Pelle
Voigt nu efterlyser, er der klart blevet redegjort
for i udvalget, og hertil kommer en meget tydelig præcisering i den mængde bilag, der bliver
optrykt, herunder også forsvarsministerens talepapir fra det sidste samråd, vi havde om nr. L
6, således at der egentlig ikke burde restere
yderligere spørgsmål for hr. Pelle Voigt i denne sag. Alt er belyst, og vi skulle være klar!
(Kort bemærkning).
Pelle Voigt (SF):
Jeg vil bare sige til hr. Qvist Jørgensen, at jeg
ikke har stillet spørgsmål, men har forholdt
mig til de svar, vi har fået, hvoraf det fremgår,
at man stadig forbeholder sig retten til at indkalde og anvende værnepligtige - og jeg vil sige misbruge værnepligten - med forskellige
uddannelser og sende dem ud i fredsbevarende operationer, sådan som tilfældet f.eks. var
med den læge, man tvang til Cypern i 1976 ved
hjælp af værnepligten, fordi man ikke ønskede
at betale, hvad det koster at sende en læge af
sted i sådan en mission.
Det mener vi er forkert og et misbrug, og det
misbrug fortsætter i de svar, vi har fået, og det
synes jeg er rimeligt at gøre opmærksom på,
ligesom det også er rimeligt, at man kan være
modstander af det.
Annette Just (FP):
Mange har i dag stået heroppe på talerstolen
og sagt, at der er fred i verden, og at der ingen
krigstrussel er mod Danmark sådan lige her og
nu.
Det med krigstruslen mod Danmark vil jeg
sådan set nok give dem ret i, men ikke i, at der
er særlig fredeligt ude i verden. Rent faktisk
synes jeg, at der er uro og spændinger, som viser, at verden venter på, at noget må ske.

Lad os håbe, at freden kommer, men man
kan jo godt tvivle, når ser ud over det tidligere
Sovjetunionen og ser, hvilken uro der er der,
og de små borgerkrige, som rent faktisk lurer
overalt.
Når jeg starter på denne måde, er det, fordi
jeg vil bede om, at lovforslag nr. L 5 kommer
tilbage til udvalget, efter at man nu har nedstemt Fremskridtspartiets ændringsforslag til
beslutningsforslag nr. B I om at få ordet fredsskabende fjernet fra beslutningsforslaget. Derefter er det nødvendigt, at jeg får mulighed for
at stille ændringsforslag til nr. L 5 for om ikke
andet så i hvert fald at få fjernet »fredsskabende uden for NATO-området« fra nr. L 5.
Fremskridtspartiet tilslutter sig forsvarsministerens ændringsforslag til lovforslag nr. L 6,
men vi havde håbet, at forsvarsministeren havde fattet, hvad det var, vi skrev i vores ændringsforslag. For sagen er jo, at man efter den
lovgivning, der foreligger på nuværende tidspunkt her ved anden behandling, enten kan
træffe den beslutning, at man gerne vil spørge
de værnepligtige, om de vil gå ind i den internationale brigade, eller man kan sige, at vi lige
så godt kan spørge dem alle sammen, når de
bliver indkaldt første gang.
Fremskridtspartiet mener, at begge dele er
lige forkert. Vi ville gerne have været med til
en international brigade, for vi synes faktisk, at
der er noget fornuftigt i det, når vi ser uroen i
verden, men vi synes, det er ufornuftigt, for ikke at sige utrolig uklogt, at spørge de unge
mennesker, om de vil stille deres viden til rådighed for en international brigade, inden de
rent faktisk har fået den viden. Man er nødt til
at vente, til de ved, hvad de taler om, og derfor
har vi foreslået 6 måneder. Efter 6 måneders
værnepligt er det rimeligt at spørge: Ønsker I
at være med til at stille jeres viden til rådighed
for en eventuel international brigade? Hvis de
siger ja til det, kan det jo være, at vi bliver nødt
til på et tidspunkt at sende de NATO-tropper,
som forsvarsministeren er så begejstret for, out
of area, altså uden for området, fordi der er
blevet endnu mere uroligt. Skal vi så have en
ny diskussion? Jeg synes, det var rart, om vi
vidste, at alle havde fået mulighed for at sige ja
eller nej på det tidspunkt, og jeg er ikke et sekund bekymret for, at vi får for få til den slags,
for jeg tror faktisk, at alle, der har været igennem 6 måneders værnepligt, med begejstring
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vil stille deres viden til rådighed i en given situation.
Derfor vil Fremskridtspartiet - om jeg så må
sige - insistere på sit ændringsforslag, og hvis
vi ikke får lov til at få de to små ændringer
igennem, vil vi gå imod disse lovforslag. Det
kan forsvarsministeren dog ikke tage til indtægt for, at Fremskridtspartiet er modstander
af hverken en international brigade eller af et
troværdigt forsvar for Danmark i NATO-sammenhæng. Jeg tror, at Fremskridtspartiet efterhånden er det parti i Folketinget, der er størst
tilhænger af NATO og et troværdigt forsvar.
(Kort bemærkning).
Pelle Voigt (SF):
Jeg skal også redegøre for SFs stilling til
Fremskridtspartiets ændringsforslag, og til det
agter vi at undlade at stemme, fordi vi ikke synes, at der på det foreliggende grundlag er
grund til en sådan præcisering i loven. Men
når fru Annette Just nu gør et så stort nummer
ud af det, vil jeg egentlig gerne spørge Fremskridtspartiets ordfører, hvordan man er havnet på netop de 6 måneder, man vil have ind i
loven. Hvorfor har man f.eks. ikke taget en bestemt andel af den udståede værnepligtstid?
Mener fru Annette Just, at der skal gælde den
samme 6-måneders-frist, uanset hvor lang en
samlet værnepligtstid - den er jo af vidt forskellig længde - man forestiller sig?
Jeg vil gerne høre fru Annette Just, om det
ikke ud fra Fremskridtspartiets synspunkt ville
være mere rimeligt, hvis man sagde, at når to
tredjedele, halvdelen eller noget tilsvarende er
udstået, spørger man folk. Det kunne jeg se en
vis fornuft i, men at man spørger folk med vidt
forskellig uddannelsestid på et helligt tidspunkt, nemlig efter 6 måneder, hvordan de stiller sig, har jeg lidt svært ved at forstå. Hvorfor
tager man ikke hensyn til, at tjenestetiden faktisk er forskellig for de forskellige opgaver og i
de forskellige værn?

(Kort bemærkning).
Annette Just (FP):
Som hr. Pelle Voigt måske erindrer, var jeg,
da jeg stillede forslaget i udvalget, villig til at
forhandle, om det skulle være 6 måneder, 4
måneder, eller hvad det skulle være, men der
var ligesom ikke rigtig den store tilslutning til
forhandlingen.
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Når jeg har holdt fast ved de 6 måneder, er
det egentlig talt også ud fra den betragtning, at
de unge, der kan komme på tale her, mener jeg
mindst skal have gennemført en 6- månedersuddannelse for at kunne påtage sig det store
ansvar, det er at blive sendt til udlandet, men
hvis vi kan få flertal for 4 måneder i stedet for,
så for min skyld ingen alarm. Jeg synes bare, at
det ville være mest realistisk, at det var dem
med mindst 6 måneders værnepligt, der skulle
til den internationale brigade; det er altså ikke
børnehavelærerinder, vi taler om.
Jørgen Estrup (RY):
Det kommer næppe som nogen stor overraskelse, at Det Radikale Venstre kan støtte begge lovforslag.
Jeg skal derfor nøjes med en enkelt kommentar til personelloven, altså nr. L 6, og den
diskussion, der allerede har udfoldet sig om,
hvilken kompetence man bør kunne udøve
over for værnepligtige.
Det er klart, at der med lovforslaget bestemt
ikke sker nogen udvidelse af den eksisterende
kompetence til at udkommandere. Der er vel
nærmest tale om en mindre begrænsning, i og
med at man nu vil tilrettelægge det sådan, at en
udkommandering ikke bliver aktuel. Dermed
kan man også sige, at fra radikal side lever vi
altså som hidtil med tingenes tilstand.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at for os
ville det naturlige være, at man ikke havde
denne udkommanderingsmulighed, og vi synes ærlig talt, at når man nu oven i købet slår
fast, at man ikke vil benytte den, har man understreget ret kraftigt, at der er noget selvmodsigende i, at den mulighed overhovedet foreligger. Vi foretrak meget, at man sagde, at så
længe folk er under uddannelse, udkommanderer man dem ikke til internationale opgaver.
Det kan der ikke skabes enighed om, og derfor
lever vi med det, men der skal ikke være nogen
tvivl om, hvad vores principielle holdning er.
Forsvarsministeren (Hans Hækkerup):
Allerede under behandlingen af beslutningforslaget nævnte jeg det konstruktive udvalgsarbejde. Denne positive opfattelse gør sig naturligvis også gældende i forbindelse med arbejdet med de to lovforslag, der nu er på bordet; også dette samarbejde vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for.
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De foreslåede ændringer til personelloven,
eller som det korrekt hedder » Forslag til lov
om ændring af lov om forsvarets personel, lov
om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov mv.«, har
affødt en række spørgsmål under udvalgsarbejdet, ligesom forslaget har givet anledning til
debat i pressen.
Jeg vil gerne gentage, at lovens formål er at
sikre, at det personel, der ansættes i eller indkaldes til forsvaret, fortsat kan medvirke til opfyldelse af forsvarets formål og til løsning af
forsvarets opgaver, sådan som de er fastsat af
regering og Folketing.
Især har den nye affattelse af personellovens
§ 11, stk. I, der handler om personellets pligt
til at forrette tjeneste uden for landets grænser,
givet anledning til opmærksomhed og debat i
pressen. Det giver mig lejlighed til at understrege, at netop denne del af lovforslaget alene
er en tydeliggørelse og præcisering af en forpligtelse, der har været lovfæstet siden 1969.
Om udøvelsen af forsvarsministerens bemyndigelse i medfør af§ 11, stk. I, er det i bemærkningerne til lovforslaget præciseret, at allerede ansat personel vil få lejlighed til en gang
for alle at melde fra til tjeneste uden for landets grænser til fredsskabende operationer på
mandat af FN eller CSCE. Enhver værnepligtig indkaldt til første samlede tjeneste vil også
få mulighed for at melde fra til den type opgaver.
Jeg har derudover over for udvalget tilkendegivet, at tjeneste ved og udsendelse af styrker til fredsbevarende opgaver vil blive søgt tilrettelagt således, at værnepligtige ikke anvendes under indkaldelse til første samlede tjeneste; det gælder også værnepligtige i søværnets
skibe.
Hr. Enggaard havde et spørgsmål vedrørende dette punkt, og jeg vil gerne svare, at med
dette lovforslag er der ikke lagt op til nogen
generel ændring af anvendelsen af værnepligtige i søværnet, men alene en ændring på dette
punkt. En sådan generel ændring ville i øvrigt
under alle omstændigheder skulle drøftes mellem forsvarsforligspartierne.
Lad mig i øvrigt sige til hr. Pelle Voigt, at jeg
er dybt uenig i de generelle betragtninger, han
her fremførte vedrørende værnepligten; vi mener, at det er vigtigt at opretholde værnepligten.

Jeg vil også godt sige til hr. Pelle Voigt, at
jeg ikke vil udelukke i hensigtsmæssigt omfang
også at lade værnepligtige gøre gavn under aftjeningen af deres værnepligt, eventuelt også
ved at udnytte den civile uddannelse, som de
måtte have, inden de bliver indkaldt.
Hr. Pelle Voigt havde også et spørgsmål vedrørende den mulighed, der er i lovforslagets § 7
om indgreb i kommunikation. Jeg har haft lejlighed til over for udvalget at præcisere, hvad
der ligger i dette, og skal blot understrege, at
der er tale om en fuldstændig uændret overførsel fra tidligere lovgivning.
Vedrørende fru Annette Justs ændringsforslag skal jeg blot sige, at jeg finder, at det er
overordentlig uhensigtsmæssigt, og understrege det, jeg har sagt, nemlig at vi netop vil forsøge at tilrettelægge tjenesten således, at vi undgår at udsende værnepligtige.
Må jeg afslutningsvis takke for den positive
modtagelse af forslagene, og jeg ser frem til
den endelige vedtagelse ved tredjebehandlingen.
Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning
Der foretoges først afstemning vedrørende
forslag til lov om forsvarets formål, opgaver og
organisation m.v. (Lovforslag nr. L 5).
§§ 1-9
vedtoges uden afstemning.
Lovforslagets overgang til anden behandling
vedtoges uden afstemning.

Formanden:
Lovforslaget går herefter til fornyet behandling i udvalget.
Man gik dernæst til afstemning vedrørende
forslag til lov om ændring af lov om forsvarets
personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. (Udsendelse af personel til FN-tjeneste m.v., herunder orlov for lønmodtagere
og uddannelsessøgende m.v.). (Lovforslag nr.
L 6).
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Ændringsforslag nr. l
forkastedes, idet 6 stemte for, 95 imod; 9 stemte hverken for eller imod.
Ændringsforslag nr. 2, § l, således ændret,
§§ 2-4, ændringsforslag nr. 3, § 5, således ændret, og§ 6
vedtoges uden afstemning.
Lovforslagets overgang til tredje behandling
vedtoges uden afstemning.
Formanden:
Lovforslaget går herefter til fornyet behandling i udvalget.

177

Den næste sag på dagsordenen var:
2) Tndje behandling af lo11forslag nr. L 5:
Forslag til lov om forsvarets formål, opgaver
og organisation m.v.
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/10 93. Første behandling 12/10
93. Betænkning 23/11 93. Anden behandling
25/11 93. Tillægsbetænkning 25/11 93).

Der var stillet 1 ændringsforslag i tillægsbetænkningen.
Uden for tillægsbetænkningen var der ikke
stillet ændringsforslag.
Ændringsforslaget sattes først til forhandling.

Formanden:
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.

Den næste sag på dagsordenen var:
3) Tndje beh(llldling af lolljonlag nr. L 6:
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om væmep/igtsorlov m.v. (Udsendelse af personel til FN-tjeneste
m.v., herunder orlov for lønmodtagere og uddannelsessessøgende m.v.).
Af forsvarsministeren (Hans Hækkerup).
(Fremsat 6/10 93. Første behandling 12/10
93. Betænkning 23/11 93. Anden behandling
25/11 93. Tillægsbetænkning 25/11 93).

lngen bad om ordet.
Der var ikke stillet ændringsforslag.
Afstemning

Lovforslaget sattes til forhandling.
Ændringsforslaget
forkastedes, idet 8 (FP) stemte for, 112 (S, KF,
V, SF, CD, RV og KRF) imod; 1 (RV) stemte
(ved en fejlafstemning) hverken for eller imod.
Lovforslaget som helhed sattes derefter til
forhandling.
Ingen bad om ordet.
Afstemning

Lovforslaget
vedtoges med 114 stemmer (S, KF, V, FP, CD,
RV og KRF) mod 9 (SF).

Ingen bad om ordet.
Afstemning

Lovforslaget
vedtoges med 115 stemmer (S, KF, V, FP, CD,
RV og KRF) mod 10 (SF).
Formanden:
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren.
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Hinistry of Defence
Copenhagen, December 13, 1993

Unofficial translation

Decembers, 1993

No. 909

Aet on the Aima, Tasks, and organization etc.
of the Armed Forces

WE MARGRETHE THE SECOND, by the grace of God Queen of Denmark,
make known: The Parliament has adopted and We have given Our
Royal Assent to the following Aet:
Chapter 1
Aims and Tasks of the Armed Forces.
S 1. The Armed Forces shall contribute to furthering peace
and security.
(2) The Armed Forces constitutes an important securitypolitical mean whose aims are to:
l} Prevent conflicts and wars.
2) Ophold the sovereignty of Denmark and secure the continued
existence and integrity of the country.
3) Further a peaceful development in the world with due respect
for human rights.
(3) Under the mandate of either the United Nations or the
CSCE, the Danish Armed Forces shall with military means,
directly or through NATO, contribute to conflict prevention,
peace-keeping, peacemaking, humanitarian and other similar
tasks.
(4) As an integrated part of NATO, the Armed Forces shall
be able to:
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1) Accomplish missions involving the prevention of conflicts,
crises management as well as carry out effective resistance
in case of attacks on Danish territory and complete defence
of Denmark and neighbouring areas in cooperation with allied
forces, including the punctual reception, support and
implementation of operations with allied forces deployed as
reinforcements.
2) Participate in prevention of conflicts, crisis management,
and defence within the area of NATO, including demonstration
of solidarity by the deployment ofreaction forces, in
accordance with the strategy of the Alliance.
(5) The Armed Forces shall be composed of forces from all
three services whose size, combat power, endurance, mobility and
flexibility make it possible to fulfil the tasks mentioned in
Subsections 3 and 4,
Chapter 2
The Organization of the Armed Forces
§ 2. The Minister of Defence is the highest responsible
authority of the Armed Forces.
S 3. The Minister of Defence shall decide the size,
composition and organization of the Army, the Navy, and the Air
Force, including forces etc. for internationaltasks, as well as
agencies in support of the armed forces.

S 4. Subject to his responsibility to the Minister of
Defence, the Chief af Defence shall be in command of the Army,
the Navy, and the Air Force as well as the agencies in support
of the Armed Forces.
(2) The Defence Staff shall assist the Chief of Defence in
the solution of the tasks assigned to him. The Chief of the
Defence Staff shall deputize for the Chief of Defence.
(3) The Chief of Defence and the Defence Staff shall
constitute the Defence Command.
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S 5. With the authorization of the Minister of Defence, the
Chief of Defence may delegate parts of his command over military
forces etc., who are deployed for the solution of tasks under
the United Nations and the CSCE, cf. Section 1 (3), to the
Commander-in-Chief of the specific international force or
mission.
(2) With the authorization of the Minister of Defence, the
Chief of Defence may delegate parts of his command over military
forces etc., who are deployed for NATO tasks, cf. Subsection l
(4), to the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) or to the
supreme Allied commander Atlantic (SACLANT).
(3) With the authorization of the Minister of Defence, the
Chief of Defence may delegate parts of his command over the
military forces to the General Officer commanding Operational
Forces Denmark.
S 6. Private associations of persons who are organized,
trained or equipped for military actions must not be
established.
S 7. In the event of war or ether extraordinary

circumstances, the Minister of Defence may:
1) Without court order take measures as referred to in Section
72 of the Constitution as regards telephone conversations,
postal- and telegrammattersand ether communications.
2) Regulate and control navigation and fishing within Danish
sea territory, and outside this territory carry out control
with the navigation of Danish ships.
3) Regulate and control air traffic within Danish air space
and outside this territory carry out control of the air
traffic of Danish aircraft.
(2) Under the conditions mentioned in Subsection 1, the
citizens shall make their properties available for the defence
of the country against full compensation in pursuance of rules
laid down by the Minister of Defence. The compensation shall be
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fixed in accordance with the rules incorporated in The
Preparedness Aet of December 23, 1992.
S 8. Violation af Section 6 shall be punished in pursuance
af Section 114 (2) af the Danish Criminal Code.
(2) In regulations prepared in pursuance af sub-paragraphs
(2) and (3) of Section 7 (1) penalties may be fixed in the form
of fines, simple detention or, under aggravated circumstances,
imprisonment up to three years for violation of the provisions
af the regulations.
(3) Non-compliance with injunctions or orders issued in
pursuance af subparagraphs (2} and (3) af Section 7 (1) shall be
punished with a fine, simple detention or, under aggravated
circumstances, imprisonment up to three years.
(4) In the event of violation by a company, an association,
an independent institution, a foundation, etc., a penalty may be
imposed on the legal person as such. In the event of violation
by the state, a municipality ara local authority association,
cf. section 60 af the Danish Aet on Municipal Administration, a
penalty may be imposed on the State, the municipality or the
local authority association.

Chapter 3
Cornmencement Provisions
S 9. The Aet shall come into force an January 1, 1994.

The Aet on the Organization etc. of the Armed Forces
cf. consolidated Aet No. 825 of December 7, 1990 is hereby
repealed.
(2)

Given at Christianborg Palace, December 8, 1993
Under Our Royal Hand and Seal
In the name of The Queen:
FREDERIK
Crown Prince
/Hans Hækkerup
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Notes on the Bill
General notes
The bill aims at releasing Aet no. 230 of May 26, 1982 on
the organization of the defence etc. with subsequent amendments
of Aet no. 252 af April 25, 1990, cf. consolidated Aet no. 825
of December 7, 1990.

The Government is af the opinion that under the present
circumstances there exists no direct military threat against
fundamental Danish security-political values, interpreted as the
existence, integrity and sovereignty of the nation.
A number af current and latent conflicts do, however,
represent threats against extended Danish security-political
goals and values, which are contained in the principles
regarding peaceful adjustment af frontiers, the observance af
human rights, the developrnent af democratic systems, as well as
viable social, economic, and ecological development. such
conflicts may have their origins within political, social,
ethnic, religious conditions, or the availability af natural
resources and often manifest themselves locally, but there is a
risk that they may spread. A similar risk may emanate from the
increasing proliferation of weapons af mass destruction, missile
technology, high technology conventional weapons, etc.
The Government is of the opinion that under the present
circumstances, the direct military threat against the
fundamental Danish security-political values has been replaced
by a number af local conflicts and conflict potentiale.

The Government finds that the international development ha
the potential af actively following extended Danish security-
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political goals and values, without this resulting in lower
priority to the fundamental security-political goals.
The Government finds that the participation of the Danish
Armed Forces in operations and missions under the mandate of the
United Nations and the CSCE contributes to local, including
potential, conflicts not developing in such a manner as to
represent a threat against the existence, integrity and
sovereignty of Denmark. Furthermore, the Government finds that,
with a view to prevention of conflicts as well as confidence
building, the Danish Armed Forces should participate in
cooperations in Europe, also within the framework of the North
Atlantic Cooperation Council (NACC) and in the CSCE's Forum for
Security Cooperation (FSC).
The Government is of the opinion that by themselves the
Danish Armed Forces cannot maintain sufficient war-preventive
capacity in the case of a major European crises. Efficient
prevention of war in the area around Denmark can, as hitherto,
only be obtained through continued Danish membership of NATO and
active participation in the joint defence endeavours of the
Alliance. The Government does not believe that there is an
alternative to the protection of the fundamental Danish
security-political goals and values of which the Alliance is
still a guarantor.

The Government finds that the aims and tasks of the Danish
Armed Forces should be based on a broad security concept.
The lapse of any immediate military threat against Denmark
as well as the adoption of NATO's changed strategy and force
structure mean that, under present circumstances, relatively
less importance can be attached to the preparation of the direct
defence of Danish territory and neighbouring areas in
cooperation with allied reinforcements to the benefit of
participation in international operations and missions as well
as participation in NATO's reaction forces. Consequently, the
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Danish Armed Forces must be able to deploy forces of all three
services for NATO's reactions forces with a view to
participating in conflict prevention, crisis management, or if
need be, the carrying out of defensive operations.
The carrying out of war tasks in connection with defence o
the territory and neighbouring areas in cooperation with
NATO-allies, including training and build up of forces, will
always be the primary task of the Danish Armed Forces. The
carrying out of other tasks must not prevent the Armed Forces
efficiently and in due time securing the existence, integrity,
and sovereignty of the nation.
Given the present circumstances, the active participation
of the Armed Forces in tasks under the mandate of the United
Nations and CSCE, or through NATO, with the purpose of
furthering the peace and the common security, should be given
high priority. The Defence Agreement 1993-1994, including the
establishment of The Danish International Brigade, is an
expression of this.

The Bill is not considered to have any substantial economi
or administrative consequences.

As regards the Danish Parliament's reading af the aet no.
230 of May 26, 1982 on the organization af the armed forces etc.
reference is made to the public gazette 1981/82, columns
579-584, 920-970, 7079-7081, and 7438-7460 and appendix A
columns 1327-1338, appendix B, columns 625-656 and appendix c,
columns 369-372.
As regards the reading by the Danish Parliament of aet no,
252 of April 25, 1990 on amendment of aet an the organization o:
the armed forces etc. reference is made to the public gazette
1989/90, columns 6042-6043, 6572-6578, 7738-7739, and 8139 and

185

appendix A, columns 4875-4882, appendix B, columns 573-574, and
appendix c, columns 429-430.

Notes on the individual provisions of the Bill.
Notes on Section 1
The provision is new. Hitherto, the aims and tasks of the
Armed Forces have not been laid down by law. In general,
reference is made to general remarks on the bill.
Re (1) and (2), the objectives and tasks of the Danish
Armed Forces take a broad security concept as their point of
departure.
The Armed Forces contribute to the furthering of peace and
security through sustaining a war-preventing capability and
participating in preventive and conflict-solving operations
within an international context.
The war-preventing capability of the Armed Forces shall,
first and foremost, be seen in relation to the potentials of the
Danish Armed Forces in the case of a major European crisis,
while the participation of the Armed Forces in preventive and
conflict-solving operations primarily relates to the extended
Danish security-political goals and interests.
A prerequisite for sustaining an efficient war-preventing
capability is, as hitherto, Danish membership of NATO and active
and well-balanced Danish participation in the joint defence
efforts of the Alliance, including the ability for timely
provision of the military forces which, in cooperation with the
Allies, can efficiently secure Danish sovereignty, as well as
the continued existence and integrity of the nation.
Re 3, 4, and 5. The solution of the tasks mentioned under
the mandate of the United Nations or the CSCE may necessitate
the employment of forces from all three services at short
notice. Thus the Armed Forces must be able to:
- Equip and train forces for various tasks.
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- Support the forces logistically for an extended period and
over great distances.
- Enter into command structures within the frameworks of the
organizations mentioned.
The principal tasks for the Danish Armed Forces imply that
the Armed Forces shall be composed in order to facilitate:
- Upholding the sovereignty of Denmark and securing the
existence of the country.
- That within the framework of NATO's integrated military
cooperation an efficient resistance can be carried out against
attacks on Danish areas as well as the implementation of an
efficient defence af Denmark.
- The implementation of an efficient intelligence, surveillance
and warning.
- The maintenance of an adapted state of alert.
- The implementation of training and efficient build up of
forces.
The participation of the Danish Armed Forces in prevention
af conflict and crises management as well as defensive measures,
in connection with Danish territory and adjacent neighbouring
areas, presupposes that the Armed Forces will be able to train,
organize, employ and maintain the forces etc. which
participation in such operations requires in an effective and
timely manner.
It is planned that, to a large extent, the defence within
the NATO-framework af Danish territory and of adjacent areas be
implemented by using mobilized forces manned mainly with
conscripted personnel disbanded after training. For the
employment on the other tasks of the Armed Forces, the Armed
Forces will use their professionals, disbanded personnel on oncall contracts or otherwise suitable personnel.
In addition to the above, the Armed Forces shall:
- Participate in the implementation and verification of arms
control and disarrnament agreements.
- Participate in and support the implementation of confidenceand security-making measures and provisions.
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- Support and cooperate with the rest of the Total Defence of
the country.
- Participate in the execution of authority in areas under
Danish jurisdiction.
- Provide help to the civilian part of society.
- So far as possible grant assistance for the remedying of
catastrophes abroad.
- Execute their work with due consideration for the environment.
Witha view to optimizing the effort in case of a
catastrophe, crisis or war, including securing an efficient and
proportional use of resources, civilian and military
authorities's joint endeavours shall be coordinated on the local
as well as on the central level in the Total Defence
cooperation.
In peacetime, the Armed Forces shall support the civilian
public authorities on request and within the framework of
previous agreements, in so far as the resources of the public
authorities are not sufficient or suitable. In addition, in
peacetime the Armed Forces shall perform a number of tasks
benefitting society, e.g. fishery inspections, and search and
rescue services.
In pursuance of the aet on the Home Guard, as part of the
joint military defenee the Home Guard shall continue to
participate in the solution of the nationaltasks incumbent on
the Army, the Navy and the Air Force.
In time of war, it is envisaged that the defence of
Greenland and the Farce Islands shall be undertaken in
cooperation with allied forces.
Notes on Section 2
The provision corresponds to section 1 of the current aet.
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Notes on Section 3
The provision corresponds to Section 4 of the current aet,
however, there is an addition - "including forces etc. for
internationaltasks".
Notes on Section 4
The provision corresponds to Section 2, (1 to 3) of the
current aet.
Notes on Section 5
Re (1) and (2). The provisions are new. Taking into
consideration the increasing international involvement of the
Danish Armed Forces and on the basis of the greater flexibility
in the employment of military forces, which is a consequence of
NATO's new strategy, it is considered expedient to legalize the
authority to detach Danish forces for employment within an
international framework in connection with conflict prevention,
crises management, or defensive measures. Any decision regarding
employment of Danish forces is made in each case by the Danish
Government. As regards detachment of forces etc. that will be
deployed for taske where the use of military force against
foreign state in excess of self defence has been authorized, the
consent of the Danish Parliament will have previously be
obtained in pursuance of Section 19 (2) of the Danish
Constitution.
Especially in connection with (1) it must be noted that the
authorization corresponds to current practice as regards making
Danish forces available for participation in the United Nations'
traditional peace-keeping operations. The availability of Danish
forces is normally made in such a way that the agreement between
Denmark and the international organization in question implies a
narrow, conditional delegation of command by the Chief of
Defence which concerns the operative employment of the forces -
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and then only within a specifically defined framework - as well
as certain logistic conditions. The !imitations of the
employment of Danish forces will appear from the mandate of the
international organization of the force and from the agreement
between the organization in question and the Danish authorities.
Thus the detailed tasks and authority of the force are laid
down, including the possibility of using military force, just as
it is normal to restrict the geographical employment of the
force. It is a prerequisite that changes in such conditions
regarding availability af Danish forces will only be possible
following specific negotiations between the organization in
question and Danish authorities. In those instances where parts
of the Chief of Defence's command have been delegated, national
control is maintained with regard to the operational employment
and logistical conditions with a view to ensuring that the
forces are only employed in pursuance of the agreement entered
into. Furthermore, through instructions to the Officer
Commanding the Danish contingent, it will be ensured that the
Officer Commanding will be able to submit orders etc., which in
his opinion may be contradictory to the agreement governing the
detachment, to the national Danish authorities. The
responsibility for the administrative conditions etc. of the
detached personnel shall remain a national concern, likewise,
the delegation of command shall not be interpreted as a
delegation of any jurisdiction or powers over the personnel to
the Commander-in-Chief of the international force or mission in
question. In those instances where the security of Denmark is
under threat, the forces could be withdrawn immediately. In
ether situations, the forces may only be withdrawn after the
expiry of a notice, in due compliance with the circumstances,
unless the decisive prerequisites for making the forces
available no longer exist.
Especially as regards (2) it shall be noted that when
making Danish forces available for NATO in connection with
NATO's possible role as the agent for the United Nations or the
CSCE, the provisions stated above under (1) shall apply
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correspondingly. Also when NATO does not function as the agent
for the United Nations or CSCE, including instances of Alliance
defensive measures, any delegation of the Chief of Defence's
command in accordance with current practice is only possible
with respect to those parts of the command that concern the
operational employment of the forces and certain logistic
conditions. The efficient national control of the employment of
the forces made available is carried out in accordance with
currently existing, established procedures on approval, command
and consultation. The responsibility for administrative matters
etc. of the personnel made available shall remain a national,
Danish matter, and the delegation of command does not imply any
jurisdiction over the personnel being transferred to the NATO
authorities. The issue on jurisdiction shall be settled in
accordance with "Agreement Between The Parties To The North
Atlantic Treaty Regarding The Status of Their Forces".
Re (3). The provision corresponds to Section 2 (4) of the
current aet.
Notes on Section 6
The provision corresponds to Section 5 of the current aet.
Notes on Section 7
Re (1). The provision corresponds to Section 6 (1) of the
current aet.
Re (2). The provision corresponds to Section 6 (2). The
rules on fixing of compensation are found in Section 38 (5) and
(6), in the Preparedness Aet (Aet no. 1054 of December 23, 1992)
stipulating that "in the absence of an amicable agreement the
taxation authorities shall decide the issue on compensation in
cases of expropriation in pursuance of the aet on public roads.
As regards expropriation of other property than real property
the aet shall apply correspondingly. Decisions made by a
taxation committee cannot be brought befare the courts, until
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the possibilities for trials at the superior taxation committee
have been fully exploited."
Notes on Section 8
These provisions correspond to Section 7 of the current
aet, except (4) which is new. The collective criminal liability
in accordance with (4) does not include violation of (1), since
those cases will always be concerned only with a person being
liable to penalty for participants of the illegal association.
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Tillæg 2

Ministry of Defence
Copenbagen, Decaml>ar 13, 1993

Unofficial Translation
Adopted by The Danish Parliament on November 25, 1993

Parliamentary Resolution
on the establishment of a Danish international brigade
The Danish Parliament hereby consents to the establishment
of a Danish International Brigade, and to either the whole or
parts of this force participating in preventive, peace-keeping,
peacemaking, humanitarian and other similar operations under the
mandate of either the United Nations or the CSCE. At the same
time the brigade is established as a brigade available to NATO,
primarily for the Alliance Rapid Reaction Forces; the brigade
also forms part of the national defence.
The Danish International Brigadeshall be composed and
organized in accordance with decisions made by the Danish
Minister of Defence.
The Danish Parliament's resolution of April 30, 1964 on
making a permanent Danish military stand-by force available for
the United Nations is hereby repealed.
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Notes on the Proposal
on April 30, 1964, the Danish Parliament agreed to
establish a permanent Danish military Stand-by Force, and to
make this force available for the United Nations.
The lapse of the East-West conflict has created new
political realities and potentials within international
politics. The changed security-political situation has lead to
increased possibilities for strengthening the instruments
available to the United Nations among others, with a view to
settling conflicts and strengthening international peace and
security. The political will to exploit the new potentials has
caused a marked increase in the number of traditional peacekeeping operations and the development of new, related types of
operations, e.g. preventive deployment. The international
development within the last few years and the related
consequences for Denmark, including a growing Danish involvement
within an international framework in peacemaking and related
areas, have meant that under certain conditions the Stand-by
Force is no longer sufficient.

The democratizing process in East and Central Europe, as
well as the collapse of the Soviet Union, present Europe with a
whole range of actual and potential conflicts, often based on
ethnic, national, or religious antagonism. Asa result, there is
now in the European area a current as well as a latent need for
peace-keeping, peacemaking and humanitarian operations.
The fundamental and violent upheavals in Europa have
changed the military element of the security concept. During the
East-West confrontation, the main concern was the ability to
implement a defence against a military aggression. One of the
results of the lapse of the perceived military threat against
Western EUrope, the political upheavals in Europe, and the
challenges which neighbouring regions are presenting to Europe,
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is that the ability to manage crises is becoming ever more
crucial. Thus, military risks must be seen in relation to other
and more unpredictable risks, such as the risk of local
conflicts spreading, the influx of refugees, the proliferation
of arms, overpopulation, international crime, and - not least threats against the environment.
Correspondingly, on the global level a growing need is
predicted for international commitment in the form of
preventive, peace-keeping, peace-making and humanitarian
operations. The major part of such operations is expected to
take place under the auspices of the United Nations, either as
real UN-operations, or as operations authorized by the Security
council of the United Nations but carried out in cooperation
with one or more of the member countries individually, or
through regional organizations.
The overall responsibility of the United Nations and the
CSCE for such operations will be maintained. The CSCE will
probably extend its activities, but primarily in the European
area in the form of observer, conciliation or fact-finding
missions. NATO is expected to acquire a growing role as
implementor and agent for the united Nations and the CSCE.

Witha view to securing a continued Danish ability to
contribute with military units to solving a broad spectre of
internationaltasks, a Danish International Brigade will be
established, cf. the Defence Agreement 1993-1994 of November 13,
1992.
The Danish International Brigade must be able - fully or
partially deployed - to participate in preventive, peacekeeping, peacemaking, humanitarian and similar operations under
the mandate of the United Nations or the CSCE. At the same time,
the brigade is established as a brigade available for NATO,
primarily for the Alliance Rapid Reaction Forces.
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In accordance with the Defence Agreement 1993-1994, the
personnel establishment of the brigade will be approximately
4500 soldiers, of whom approximately BO per cent will be
disbanded personnel with a special on-call contract.
Arrangements will be established so that women, who have no
previous military training will have the opportunity to be given
the necessary military training and thus be able to enter into a
contract for service with the brigade. The brigadeshall be
established and composed in such a manner that it will normally
be possible to keep a total of about 1500 soldiers serving
abroad in preventive, peace-keeping, peacemaking, humanitarian
or similar operations. The establishment of the brigade will,
for example, facilitate a major contingent, consisting of a
reinforced battalion, being brought into action for one mission
and at the same time bring into action a sub-unit sized force
for another mission. Alternatively, it will allow the
establisment of a number of ad hoc units for salving a broad
spectre of humanitarian tasks etc. in situations where military
participation is expedient. Depending on the situation, the
brigade can be reinforced by units from other parts of the Armed
Forces.
Current considerations within the United Nations regarding
the establishment of "UN Stand-By Forces" are expected to result
in the establishment of a multi-national UN Stand-by Force
including the necessary staff and support structure. Units
assigned to this force can, at very short notice be brought into
action for the ~nitial 4-6 months of a new UH-operation. After
that, traditional UN-forces are supposed to replace the stand-by
Forces.
The Goverrunent intends to assign parts of the Danish
International Brigade with a view to forming a headquarters
company available for the United Nations' stand-By Forces
provided they are established. Any decision about participation
in a given operation will be a Danish resolution. Furthermore,
it is the intention to make available a number of Danish staff
officers, primarily from the staff of the brigade, who at short
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notice will be able to participate in a potential International
Headquarters with a view to the implementation of new missions.
Furthermore, the Armed Forces will continue to maintain thE
ability to send out a number of observers and staff personnel
from other parts of the Armed Forces for internationaltasks.
The Danish effort should be given priority in accordance
with Danish foreign policy goals. Practical matters, especially
regarding ground, logistics, and economy shall be considered in
each individual situation.

The Danish International Brigadeshall in its entirety be
assigned to NATO's Rapid Reaction Forces under the designation
"The Danish Reaction Brigade", always provided, however, that
individual units or elements af the brigade can be brought into
action in this capacity as part af the crises management of the
Alliance, including peace-keeping activities. Within the
framework of NATO the brigade can be brought into action within
the NATO area af responsibility.

In each case, the Government will undertake a thorough and
careful estimate of the specific situation prior to taking any
resolution following request from the United Nations, CSCE, or
NATO about a Danish contribution to preventive, peace-keeping,
peacemaking, humanitarian and ether similar operations. This
includes ensuring that the deployrnent of forces under prevailing
circumstances is justifiable in view af the Danish defence
capability within the framework af NATO. Pursuant to Section 19
(2) of the Constitution, the consent af the Danish Parliament
will be obtained prior to the handling of each case, if it
concerns the deployrnent af Danish forces for operations, where
the use of military force against a foreign state in excess of
self defence has been authorized.
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Expenditures in connection with the establishment and
operation of The Danish International Brigade in 1993 and 1994
are implied to be within the budget framework that is available
for the Minister of Defence pursuant to the Defence Agreement
1993-1994. Additional expenditures for 1995 and the following
years shall be included in the negotiations about a new defence
agreement.
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