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Laustsen skamrider Pentagonmodellen 

  
S-forsvarsordfører Bjarne Laustsen skamrider den amerikanske Pentagonmodel i en række aviser den 4/6-
13. Det sker i et forgæves forsøg på at forsvare regeringens plan om at rationalisere forsvarets øverste 
ledelse ved at sammensmelte Forsvarsministeriets departement og Forsvarsstaben med det resultat, at der 
sker en underminering af forsvarschefens vigtige helhedsansvar for de operative kapaciteter. Det er dybt 
problematisk, at regeringen med det snævrest mulige politiske flertal – sikret af de dybt forsvarsnegative 
mandater i Enhedslisten – vil gennemtrumfe en bemyndigelseslov frem for at satse på en bred politisk 
aftale om forsvarets organisering. Specielt fordi det sker på trods af en lang række markante høringssvar, 
der går skarpt i rette med regeringens lovforslag. Det handler til syvende og sidst om sikkerheden for de 
brave soldater, som Folketinget sender ud i risikofyldte missioner som led i Danmarks aktive 
udenrigspolitik. Derfor skal det naturligvis være Folketinget, der tager stilling til forsvarstoppens 
organisering. Det skal ikke overlades til den til enhver tid siddende forsvarsminister - uanset partifarve. 
Venstre er helt enig i, at der også skal rationaliseres i toppen af forsvaret. Desuden er vi meget inspireret af 
Pentagonmodellen, som den kendes fra USA. Men det er direkte absurd, når Bjarne Laustsen argumenterer 
for regeringens planer med udgangspunkt i Pentagon. Så sent som den 2/6-13 har forsvarsministeren i et 
svar til Forsvarsudvalget bekræftet, at Pentagonmodellen modellen betyder samling af den civile og 
militære ledelse af forsvaret i samme bygning, men IKKE en organisatorisk integration. Pentagonmodellen 
er altså det stik modsatte af, hvad regeringen nu vil gennemtrumfe sammen med Enhedslisten. Vi skal 
stilfærdigt råde Bjarne Laustsen til at læse ministerens svar på Spørgsmål nr. 73 til lovforslag L200 før han 
igen kaster sig ud i et manipulerende forsvar for regeringens komplet uforståelige og kortsigtede enegang 
sammen med Enhedslisten.  
 


