
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans 
Medlem af Forsvarsudvalget for Venstre 

 
Slank, men effektiv forsvarstop 
 
Venstre er sammen med Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og SF blevet 
enige med regeringen om en ny organisering af Forsvarets ledelse, hvor forsvarschefen 
bliver placeret samme sted som forsvarsministeriets departement. Samtidig flyttes 
Søværnets Operative Kommando fra Aarhus til Karup som led i oprettelse af en ny 
værnsfælles forsvarskommando. Samlet set slankes Forsvarets øverste ledelse, der 
efterhånden var alt for stor i forhold til det reducerede antal operative enheder. Den 
årlige besparelse bliver 170 mio. kr.  
 
For Venstre har det været afgørende at afværge regeringens og Enhedslistens 
oprindelige planer om at underminere forsvarschefen helhedsansvar og dermed hans 
indflydelse på fordelingen af ressourcerne i Forsvaret. Der hersker nemlig en nøje 
sammenhæng mellem ansvaret for de operative kapaciteter og en afgørende indflydelse 
på økonomi, materiel og personel. Samtidig opnår vi en styrkelse af den samlede 
operative ledelse ved at alle tre værnskommandoer nu samles i Karup.  
 
Set med lokale øjne kan vi glæde os over en betydelig tilgang af stillinger til 
Flyvestation Karup, der for alvor kommer til at spille en fremtrædende rolle i fremtidens 
forsvar. En enkelt knast blev desværre ikke løst i denne omgang, nemlig den fremtidige 
placering af Forsvarets Auditørkorps. Ifølge aftalen vil denne beslutning blive truffet i 
juni 2014. Her har centralistiske kræfter tidligere arbejdet for en placering i København. 
Jeg opfordrer til, at vi samler kræfterne om at få korpset, inkl. Generalauditoratet, 
placeret i Viborg, hvor der på grund af landsretten og statsadvokaturen i forvejen findes 
et stærkt juridisk fagligt miljø. Det vil desuden være en stærk markering af, at man ikke 
pr. automatik skal placere sådanne funktioner i København, når hovedparten af de 
daglige opgaver faktisk ligger i Jylland.   
 
 
 

Hvor der er vilje,  
er der vej 
  
Med venlig hilsen 
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