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Kære alle

I dag den 25. juni har jeg orienteret Forsvarets 

chefer om den samlede plan for implementering 

af forsvarsforliget 2018-2023.  

 

Planen skal sikre, at vi i løbet af forligsperioden 

får et mere operativt forsvar med flere soldater, 

mere materiel samt mindre administration i de 

spidse ender.  

 

Det er ikke muligt at beskrive en så omfattende 

plan i et kort nyhedsbrev, men jeg vil fremhæve 

nogle vigtige emner.  

 

Jeres chefer vil i de kommende dage orientere jer 

om beslutningerne i flere detaljer, og hvad de 

betyder lokalt. 

 

Ny organisering 

Fra 1. januar 2019 overgår Forsvaret til en ny 

organisation, hvor bl.a. værnsstabene sammen-

lægges med de taktisk stabe og bliver til værns-

kommandoer.  

 

Personel og flytninger 

Langt størstedelen af jer vil ikke opleve større 

ændringer i hverdagen.  

 

Forsvaret får samlet set flere ansatte, og der bli-

ver derfor ikke behov for at afskedige militære 

medarbejdere. Der vil dog være ca. 20-30 civile 

medarbejdere, der ikke umiddelbart kan tilbydes 

en stilling i Forsvaret efter 1. januar 2019.  

 

Selv om det er et begrænset antal, ændrer det 

ikke på alvoren for de berørte medarbejdere. Vi 

vil gøre vores bedste for at tilbyde omskoling 

eller evt. genplacering – hvis relevant og muligt – 

inden for Forsvarsministeriets område. 

 

Den nye organisering vil også medføre flytning af 

nogle medarbejdere, hovedsagligt blandt ansatte 

i Hæren og Søværnet. Det er på nuværende 

tidspunkt vanskeligt at pege præcist på, hvem 

der kommer til at flytte job rent geografisk. Der 

vil tilgå information herom, så snart der er klar-

hed over behovet. 

 

Enheder og materiel 

Som en del af forligsaftalen vil der blive tilført 

meget nyt materiel til alle værn i Forsvaret de 

kommende år. Hertil kommer det materiel, der er 

på vej, som en del af den tidligere aftale. 

 

Indfasning af materiel og opstillingen af de nye 

enheder er en omfattende og kompleks opgave, 

som tager tid. Der er mange forhold, som skal 

passe sammen, lige fra rekruttering og uddannel-

se af medarbejdere til tilpasning og etablering af 

bygninger og faciliteter samt udbud af materiel 

og leveringstidspunkter. 

 

Hvor kan I finde mere information 

Som nævnt vil I blive orienteret om den samlede 

plan, og hvad den kommer til at betyde for jeres 

enhed, af jeres lokale chef en af de nærmeste 

dage. 

 

I Forsvarsavisens augustnummer vil I endvidere 

kunne læse mere om implementeringen af 

forliget og den samlede plan for Forsvaret.  

 

Henover efteråret vil der også blive informeret 

om implementeringsarbejdet på vores nye kanal, 

ForsvarsInfo. 

 

Jeg ser frem til, at vi efter sommerferien for alvor 

tager fat på det konkrete implementeringsarbej-

de. 

 

I og jeres familier ønskes alle en rigtig god 

sommer. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Bjørn I. Bisserup
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