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Kære alle
I sommer præsenterede vi den plan, som implementerer forsvarsforliget 2018-2023. Det er
en plan, som følger principperne i den politiske aftale fra januar måned. Vi har i det
efterfølgende arbejde set behov for at justere lidt det vil jeg gerne orientere om i dette
nyhedsbrev.
Hæren
På baggrund af implementeringsplanen har vi vurderet, at det fagligt set ikke er
hensigtsmæssigt at reducere stabe og tjenestegrencentrene i den grad, det var forudset i
budgetanalysen.
Derfor videreføres en række funktioner og kompetencer, som tidligere var forankret i
tjenestegrenscentrene, i de nye regimenter.
Øvrige justeringer i Hæren
Multinational Division North etableres med udgangspunkt i Danske Division. I de første par
år placeres hovedkvarteret i henholdsvis Karup og Adazi i Letland. Derefter flyttes den
danske del til permanente faciliteter i Slagelse. Vi vil gå i dialog med hver enkelt
medarbejder, som bliver berørt af flytningen til Slagelse, med henblik på at finde den
bedste løsning for den enkelte og for Forsvaret.
1. Brigades føringsstøttekapaciteter placeres i Fredericia for at opnå en større faglig
samhørighed og synergi med Forsvarets øvrige føringsstøttetropper. En mindre del
placeres med brigadestaben i Holstebro.
Der opbygges en stabseskadron til panserbataljonen i Holstebro, hvilket medfører at
panserbataljonen kan trænes og indsættes selvstændigt, for eksempel i rammen af
brigaden.
Kamptroppernes reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) underlægges de stående bataljoner i
hhv. Holstebro, Høvelte og Slagelse, hvormed vi har reduceret stabsstruktur.
Panserinfanteribataljonerne i Holstebro, Høvelte og Slagelse styrkes med egne opklaringssamt forsynings- og transportkapaciteter. Det smidiggør samarbejdet i hverdagen og
dermed fagligheden.

En opklaringseskadron på Bornholm ændres til en spejdereskadron, som i
udgangspunktet udrustes med lette køretøjer. Det frigør opklaringskøretøjer til brug ved
panserinfanteribataljonernes opklaringskapaciteter.
Søværnet
Alle dykkerkompetencer samles i en ny myndighed, Søværnets Dykkertjeneste. Center for
Dykning nedlægges, og dykkerkompetencerne flyttes som planlagt til Korsør. Enkelte
medarbejdere flyttes dog til Kongsøre.
I rammen af Søværnets Dykkertjeneste etableres en uddannelsesafdeling, der fortsat kan
uddanne og certificere civile erhvervsdykkere til gavn for dykkersikkerheden i Danmark.
For alle ændringerne gælder det, at de berørte medarbejdere selvfølgelig bliver orienteret
af deres chefer.
Samlet set er min vurdering, at de nævnte ændringer medfører, at antallet af soldater i
Forsvaret i 2023 bliver ca. 200 flere, end det der fremgik af forligsaftalen fra januar måned.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige jer tak for jeres indsats i 2018, og ønske jer alle
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Venlig hilsen
Bjørn Bisserup

