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S-ansvarlighed om forsvaret efterlyses 
  
S-forsvarsordfører John Dyrby Paulsen har i en række aviser været oppe i det røde felt med et indlæg om en 
påstået ideologisk udlicitering i Forsvaret. Det er trist, at Dyrby vælger at køre valgkamp og sprede 
usikkerhed frem for at for på konstruktiv vis at bidrage til at løse forsvarets aktuelle økonomiske udfordring. 
Lad mig slå fast, at der ikke er truffet nogen form for beslutning om udliciteringer med deraf følgende 
afskedigelse af medarbejdere. Af forligsteksten 2010-2014 fremgår en lang række rationaliserings- og 
effektiviseringstiltag, herunder at der skal ske en konkurrenceudsættelse på etablissementsområdet og at 
forsvaret skal effektivisere antallet af stillinger (årsværk) med op til 5 pct. Dette er altså forligsstof, som S - og 
endda SF - har tilsluttet sig. På denne baggrund er forsvarets ledelse i gang med at vende hver en sten for 
at undersøge alle muligheder for at effektivisere. Herunder undersøges, om det giver mening at udbyde og 
udlicitere visse opgaver. Det ligger dog fast, at politisk stillingtagen til udlicitering og andre tiltag for at styrke 
forsvarets økonomi skal ske i forligskredsen, hvor altså også S sidder med ved bordet. Grundlaget for de 
endelige beslutninger om gennemførelse af forsvarsforliget forventes at være klar i maj 2010. Det er i øvrigt 
tankevækkende, at S forud for forhandlingerne om forsvarsforliget ønskede at spare 1 milliard kroner. Takket 
være VKO blev forsvaret tilført 3/4 milliard som en yderst tiltrængt rammeforøgelse - bl.a. som følge af 
øgede udgifter til de internationale operationer. Hvis vi havde fulgt S-forslaget, så havde det virkelig set sort 
ud for sammenhængen mellem mål og midler i forsvaret. Det gjorde vi heldigvis ikke. Alligevel må der 
forudses vanskelige beslutninger i maj måned for at få økonomien til at hænge bedre sammen. Andet kan vi 
ikke være bekendt over for de mange dygtige og trofaste medarbejdere i forsvaret.  
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