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Julehilsen fra marinehjemmeværns-inspektøren 

Af Charlotte Baun Drejka , 21 DEC 05

Marinehjemmeværninspektør,
kommandør Karsten Riis Andersen
ønsker alle flotillemedlemmer og deres
familier en rigtig glædelig jul og godt
nytår med tak for en solid indsats i 2005.

 

2005 har været præget af gennemførelsen af forsvarsforliget, der har sat
sit fingeraftryk på hjemmeværnets som marinehjemmeværnets virke
med forandringer og nye tiltag. Heldigvis kan jeg konstatere, at der
blandt gasterne er stor vilje til debat om forholdene, hvilket kun kan
tages som et udtryk for livskraft og et ønske om at være en del af en
organisation, der betyder noget for en selv og for samfundet.
 
2005 har også været et år, hvor der har været kraftig efterspørgsel efter
marinehjemmeværnet til støtte for Forsvaret og politiet. Det viser, at der
er brug for os i totalforsvaret.
 
NYT UDSTYR
Finansudvalget har godkendt, at vi får fem nye fartøjer med en
miljøpakke til samtlige 900-klasser, bedre gummibåde (800- og 900-kl),
AIS til alle styrkens skibe og nyt linekastningsudstyr. Moderniseringen vil
være til gavn for såvel hjemmeværnets opgavevaretagelse som vort
beredskab. Der er desuden yderligere bevilget penge til simulationsudstyr
til Slipshavn, hvilket kræver nogle ombygninger.
 
De nye fartøjer i 2. serie vil som udgangspunkt tilfalde flotiller i havne,
hvor fartøjerne med deres miljøkapacitet operativt bedst understøtter
miljøberedskabet. Vi forventer at modtage det første fartøj i 2007.
 
Cirka 60 procent af marinehjemmeværnets medlemmer har i 2005 valgt
at stå i de aktives rækker. Det er i særklasse et godt resultat. Den nye
opdeling i aktiv/reserve i hjemmeværnet vil hos os ikke medføre så store
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organisatoriske omvæltninger - vi vil også i 2006 fortsat have fokus på
de sejlende besætninger, bevogtning og nærforsvar (BON) af
flådestationer, civile havne med mere samt stabsstøtte til primært
søværnet.
 
Der er nu også kommet mere afklaring omkring BON’ernes fremtid. BON
opgaver i relation til søværnets tjenestesteder vil stort set være
uændrede. Hertil kommer, at BON i dag er de eneste konventionelle
militære styrker i Danmark, der uddannes i havnebevogtning herunder
bassinpatruljering.
 
ÆNDRINGER I 2006
Organisatorisk sker der en række ændringer i 2006. Distrikterne får stillet
en distriktslæge til rådighed, og vi får tilknyttet tre nye orlogspræster.
Der bliver ved årsskiftet oprettet et Marinehjemmeværnsinspektorat, som
dog først ventes endeligt klar medio 2006. Inspektoratet vil samle de
maritime ressourcer.
På Slipshavn bliver styrket medarbejderstaben styrket og vil samtidig få
overført alle uddannelsesopgaver.
 
Det er mit håb, at forholdene omkring den sociale sikring bringes i
overensstemmelse med den aktuelle indsats. Vi er mange, der vil vente
spændte på den endelige vedtagelse af den ny lov om Hjemmeværnet.
 
I det kommende år vil der blive fokus på en større samtænkning af vore
kapaciteter i forhold til de øvrige aktører i totalforsvaret.
Vi skal fortsat sikre den nødvendige tilgang til marinehjemmeværnet. I
den forbindelse vil jeg ikke undlade at udtrykke en særlig velkomst til
Kvindelige Marineres Musikkorps, der 1. januar 2006 bliver tilknyttet
MHD2 og dermed ikke blot gør MHV større, men også rigere.
 
Alle i marinehjemmeværnet ønskes en god og fredfyldt jul og
godt nytår.
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