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Forsvaret styrkes markant

Jeg har i de seneste uger haft fornøjelsen at deltage i forhandlingerne forud for den brede, seksårige
forsvarsaftale, der blev præsenteret i søndags. Vi har taget bestik af det ændrede trusselsbillede, herunder
ikke mindst Ruslands kraftige oprustning, Ruslands besættelse af dele af Ukraine samt Ruslands mere
aggressive adfærd i Østersøregionen. Dertil kommer den alvorlige trussel mod vores IT-sikkerhed, den
såkaldte cybertrussel, samt behovet for, at Forsvaret bliver endnu bedre rustet til at yde støtte til Politiet til
gavn for danskernes tryghed. Nu er der indgået en historisk aftale, der tager højde for disse udfordringer.
Historisk, fordi vi efter årtier med evindelige nedskæringer nu tilfører forsvaret flere penge – i alt 12,5
milliarder kroner ekstra i aftaleperioden. Både som forsvarspolitiker og officer glæder jeg mig rigtig meget
over, at vi nu går fra et nedskæringsforsvar til et forsvar, der over de næste seks år skal opbygge en række
nye kapaciteter. Herunder en ny brigade på 4000 mand, der skal udrustes og uddannes til at kæmpe
selvstændigt, herunder i de baltiske lande som led i NATOs kollektive forsvar. Der tilføres 700 flere
fastansatte. Desuden kommer der flere værnepligtige til både forsvaret og redningsberedskabet. Og
uddannelsen af de værnepligtige målrettes nu langt mere til løsning af konkrete bevogtningsopgaver, bl.a.
til støtte for politiet i en krisesituation såsom øget terrortrussel. Desuden er det helt centralt, at der
kommer bedre balance mellem mål og midler ude ved de skarpe ender – de uddannende og operative
enheder. Der skæres ned i de store stabe i toppen, i stedet styrkes de operative enheder. Tak til de øvrige
aftalepartier for et godt forhandlingsforløb i en konstruktiv ånd. Det er uhyre vigtigt for Forsvaret og dets
personel, at det er tale om en meget bred aftale, der sikrer ro og stabilitet.
Der er naturligt nok stort fokus på den geografiske fordeling af stillingerne i forsvaret. Her blev det til status
quo for Skive Kaserne. Der kommer flere arbejdspladser, idet dele af den nye brigades
føringsstøttekapaciteter placeres i Skive. Omvendt sker der en række effektiviseringer som led i forsvarets
budgetanalyser. Derfor forventes ikke væsentlige ændringer i antallet af stillinger med udgangen af
aftaleperioden. Til gengæld vil jeg glæde mig over, at debatten om nedlæggelse af Prinsens Musikkorps nu
er manet i jorden. Desuden er det glædeligt, at det for et par år siden lykkedes at få placeret
Hjemmeværnets vestdanske hovedkvarter i Skive – det skal vi holde fast i.
Lad os sammen glæde os over, at nedskæringer afløses af fornyet kampkraft og optimisme. Et Danmark i
fred og frihed er ikke en given ting. Det har en pris. Og denne pris er der glædeligvis bred politisk vilje til at
betale.

