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Regimentschefen
Hæren efter forliget:

Hærens nuværende kendte opgaver skal fortsat løses.
Hæren skal opbygge en kampklar
brigade.
Der bliver ikke lukket kaserner.
Der er meget lille sandsynlighed
for, at der skal ske afskedigelser.
Det skal tilstræbes, at kun få ansatte i hele Forsvaret skal flyttes
imellem tjenestesteder.

Trænregimentet efter forliget:
Vi forventer, at en ny struktur som
udgangspunkt kan løses ved at
flytte personel internt ved regimentet.
Administrationsbyrden ved kompagnier og detachementer skal reduceres mest muligt.
Mest mulig enkeltmands- og funktionsuddannelse skal gennemføres i
hjemgarnisonen.

Det vi ved nu peger
i retning af følgende:

Regimentsstaben skal omorganiseres.
Der skal opstilles en 1. Logistikbataljon til 1. Brigade. Bataljonen
skal i hovedsagen opstilles med de
enheder, der i dag er i 1. og 2. Logistikbataljon og 3. Vedligeholdelsbataljon.
Der skal opstilles en 2. Uddannelsesbataljon, som skal varetage
Hærens Basisuddannelse.
Situationen for 3. Vedligeholdelsesbataljon er uafklaret.
4. Nationale Støttebataljon skal udover de nuværende opgaver også
kunne opstille et Nationalt Støtteelement til støtte for 1. Brigade.
Militærpolitiet skal udover de nuværende opgaver også kunne støtte 1. Brigade. Situationen
vedrørende vagt- og bevogtningstjenesten er fortsat uafklaret. Militærpolitiet skal forudse øget ansvar
vedrørende personbeskyttelse.

Goddag til jer alle!
I denne vægavis vil jeg kort samle op
på de ting, jeg har fortalt om ved de
to samlinger i henholdsvis Aalborg og
Vordingborg vedrørende det nye forsvarsforlig.
Forsvarsforliget er politikernes befaling til forsvaret om vores opgaver
og ressourcer de næste seks år.
Efter forsvarsforliget blev vedtaget, har jeg været kaldt til Forsvarschefen og efterfølgende til chefen for
Hæren.
Her har jeg modtaget et varsel om
den nye opgave, og jeg har fået nogle få, men meget vigtige informationer om Trænregimentet. Dem har jeg
givet videre til regimentsstaben, så
de kan bruge det i deres videre arbejde.
Al planlægning og alle befalinger
skal være på plads, så vi kan iværksætte den nye plan den 1. januar
2019. Det betyder, at planlægningen
ved Værnsfælles Forsvarskommando,
Hærstaben og ved Trænregimentet
kommer til at foregå samtidig. Det er
næsten lige som vi gør i felten, hvor
der heller ikke er lang tid til rådighed.
Det skal gå stærkt af to grunde.
For det første for hurtigst muligt at
kunne besvare de mange spørgsmål,
som vi hver især går rundt med. For
det andet fordi vi skal i gang med at
ændre vores troppeinddeling og ansvarsfordeling. De to ting har det
med at fjerne fokus fra dagligdagens
opgaver – og det har vi ikke godt af i
alt for lang tid.
Forsvarschefen skal fremlægge sin
foreløbige plan for politikerne inden
sommerferien. Derefter modtager vi
de nødvendige justeringer sammen
med en iværksættelsesordre.
Når der er behov for at informere
jer alle om udviklingen i planlægningen, så vil jeg bruge kommandovejen og regimentets samarbejdsudvalg som de to vigtigste kanaler. Det
betyder, at de tanker, spørgsmål og
måske bekymringer I hver især måtte have, skal rettes ét af de to steder
hen - til jeres tillidsrepræsentant eller leder.
Specielt sergentgruppen og officersgruppen har pligt til at være effektive, når der kommer spørgsmål
ad kommandovejen.
Det er dog også sådan, at der i
starten vil være mange spørgsmål,
som ikke kan besvares, fordi vi end-

nu ikke er nået så langt i planlægningen. Men efterhånden som vi
nærmer os sommerferien, bliver vi
stadigt klogere.
Udover kommandovejen og samarbejdsudvalget, så kan der måske
også en gang imellem komme informationer på de medier vi kender. For
eksempel Facebook eller en vægavis,
men det vil være undtagelsen. Det vil
også være undtagelsen, at samle jer
alle sammen til en cheftime, som den
vi lige har haft i Aalborg og Vordingborg. Det er ganske enkelt vanskeligt
at samle alle på en gang. I stedet vil
jeg benytte de samlinger jeg har med
henholdsvis officerskorpset og de
ældste stregbefalingsmænd til at informere om det, som jeg finder relevant. Så vil de fortælle det videre.
Den plan vi kommer til at lave
som følge af forsvarsforliget, har jeg
valgt at kalde ”Trænregimentets Plan
2023”.
Vores føringsvirksomhed er i gang.
Det vil sige at regimentets chefgruppe, regimentets samarbejdsudvalg og
den nødvendige del af regimentsstaben nu skal have ro til at arbejde videre.
Alle vi andre skal fastholde fokus
på de igangværende opgaver. Både
fordi de igangværende opgaver lige
nu er det vigtigste, men også fordi
der bestemt kan ske ændringer i det
vi lige nu ved om, hvordan ”Trænregimentets Plan 2023” kommer til at
se ud den 1. januar 2019.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer
alle. Tak fordi i knokler videre i hverdagen. Tak for de fine spørgsmål I
har stillet mig om vores fremtid. Bliv
ved med det.
Vi ses derude!
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