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SØVÆRNSKOMMANDOEN

AU{J 1969

søvÆRNSKOMMAlIDO ORIENTERING NR. 1

UKLASSTFICERET
Søværnets forslag til den nye finanslov.

SøværnskoQDandoen (SVK) har netop indsendt Søværnets (SVlT)

forslag til finanslov for finansåret 1910/11.
SVN driftsbudget på 441,8 Dill.kr. består af det løn- og

prisregulerede ramoebudget på 400,9 nill.kr. o~ af forventede ind

tægter på 40,9 nill.kr., hvoraf en meget væsentlig del er refusion

for udgifterne ved løsning af SVN civile opgaver (fiskeriinspektion,

søredningstjeneste n.v.).

Ved budgetteringen har naturligvis oåttet reserveres nid

ler til lønninger og andre faste ydelser til alle i SVN, ligesom

der måtte afsættes midler til drift og vedligeholdelse af landeta

blissementer og til betaling af forskellige adninistrationsudgifter.

Disse udgifter viser inidlertid en vrosentlig stigning, son

har til følge, nt der ikke er tilstrækkelige nidler til opretholdel

se og forbedring af den nnterielle status i overensstennelse ned de

foreliggende planer. Hertil vil kræves yderligere ca. 20 nille kr.

Årsagerne til denne udvikling er flere, aen de 3 hovedår-

sager er:

1. SVN personelstyrke er foraget.

2. SVN driftsbudget har i det sidste par år måttet redu
ceres son led i de politiske bestræbelser på at redu
cere det samlede statsbudgets udgifter.

3. Besparelserne ved SVN største igangværende projekt
onfattende integrering af de tekniske institutioner i
en Soværnets Materielkoomando (SMK) , oprettelse af en
Soværnets Inspektorat og Skolekoooando snot udflytning
og relationerne til flådestationerne (FLS) vil først 
blive aktuelle saccessivt og i takt ned, at de nødven
dige forudsætninger for planernes gennemforeise er
tilvejebragt.

SVK skal on disse punkter kun nævne, at personelforogelsen

fortrinsvis er sket indenfor staopersonellet, nen at også ansættelse

af civilt personel til erstatning af værnepligtigt kostforplejnings

personel o.v. er en nedvirkende grund.

T de senere måneder har det været ~uligt ~t antage et antal

konstabelelever, der efterhånden giver ~ulighed for at afhj~lpe oan

gelen på oversergenter og sergenter, ligesom skibene i større omfang
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vil kunne bemandes med konstabler. Nedsættelsen af værnepligtstjene

sten til 12 måneder vil kræve større årlige indkaldelser. Det er der

for også af den grund onskeligt, at bestridelsen af forskellige po

ster i flådens skibe og fartøjer, der stiller særlige krav ·til viden

og uddannelse, overtages af konstabler.

Det vil forst~s, at SVK er meget betænkelig ved at begrænse

tilgangen af stampersonel, nen at på den anden side intet ud5iftsom

råde i SVN budget kan undgå at blive underkastet en kritisk vurdering

med eventuelle indgreb til folge, idet der jo må tilvejebringes en af

stemt, fortsat opbygning af SVN.

Hvor skarpt der skal skæres, vil iQidlertid også afhænge af,

hvor store besparelser der kan tilvejebringes gennem en økonomisk af

vikling af den daglige tjeneste i flådens skibe og fartojer og på SVN

landetablissementer.

SVK håber på alt SVN personels aktive medvirken.

UKLASSIFICERET

Revi~ion af Søværnets Marinedistrikts- og Flådestationsorganisation•.

En ajourforing og rationalisering af SYN Marinedistrikt- (MAil)

inddeling og disses forhold til FLS har igennem de seneste år beskæfti

get Søværnsstaben (SST).

Indledningsvis blev der således i 1966 oprettet cheffællessknb

Dellem Flådestation Frederikshavn 05 Kattegats Marinedistrikt snot Flå

destation Korsar og Store Bælts Marinedistrikt. Endvidere har SVK på

baggrund af et udvalgsarbejde klarlagt opgavefordelingen mellen Flåde

station København (FLS KBH) og Sundets Marinedistrikt, således at Che

fen for FLS KBH pr. januar 1969 er blevet pålagt ansvaret for den videre

planlægning og udforeise af en del operative opgaver.

SVK sigter iuidlertid imod at lade FLS overtage MAD fUL~tioner

og komoandonæssigt at henlægge FLS under Soværnets operative Komoando

(SOK). SVK har truffet principbeslutning heron, 05 denne beslutning hvi

ler på en grundig undersogeise, bl.a. af tidligere organisationsæ~drin

ger. Behovet for en ny organisation er ikke alene affodt af den konoende

koooandostruktur af Forsvarets overste ledelse, Den har også til mål, at

der i en nodsituation oed afbrudte forbindelser findes mulighed for lo

kalt styre, hvor en mand har komoandoen.

Med henblik på en fuldstændig integrering af MAD og disses op

gaver i flådestationsorganisutionen, hvor der skaffes fælles retnings-
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linier for alle 3 FLS, har SVK derfor neds~t en arbejdsgruppe med den

opgave at analysere MAD- o~ FLS-funktionernes art og oofang og på

grundlag af analysen at freosætte forslag til en intern organisation

for FLS, inden for hvilken rouo- og FLS-funktioner er fuldt integreret.

Arbejdsgruppen er samcensut af personel fra SOK, SMK, FLS og

SST.

TIL TJENESTEBRUG

~~~ing af 5' inspektion~skib~

Forsvarsoinisteriet (FMN) har soet Finansudvalget 00 bemyn

digelse til at anvende ca. 35 mill.kr. af civilbudgettet til bygning

af et 5' inspektionsskib.

Skibet er projekteret efter samoe principper son de eksiste

rende enheder af HVIDBJ0RNEN-klussen, men oodificeret i overensstennel

se med de til dato indhostede erfaringer, herunder hvad angår nere hen

sigtsmæssige beboelsesforhold for besætningen.

UKLASSIFICERET

NAT~ Signalkonkurrence.

1 dansk hold bestående af

1 korporal (Telefjernskriver) - 2 overkonstabler (Radio) - 1 konstabel

(Sigl1D.l)

og under ledelse a f en overfenrik har deltaget i den årlige signalkon

kurrence for personel fra NATO-LANDENES MARINER, der blev afholdt i

~aj oåned i Holland. Deltagerne opnåede ef t er onstondighederne, herun

der trroningsoulighed inden konkurrencerne, pæne placeringer - specielt

i optisk signalering og i tlOrsning. I "COMMUNICATION QUEZ" blev holdet

nr. 2 (efter Norge) ud af 10 deltagende nationer. Der påregnes delta

gelse i næste års konkurrence, der a f hol des i Belgien.

TIL TJENESTEBRUG

Personel:._ - - - -
12 ndrs. tjenestetid.

Efter at FMN hur bestent, at den forste sanlede uddannelse

for nenige fastsættes til 12 ~åneder, for SVN vedkoooende begyndende

ned indkaldelseshold oktober 1969, har "SVK arbejdsgruppe til undersa

geIse af de ned overgang til 12 mdrs. tjenes t et i d forbundne problemer"

.r.).
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afsluttet sit arbejde.

Arbejdsgruppen foreslår folgende tjenesteongang:

~~rnepligtige oenige, 3 ndrs. rekrutskole på Saværnets Ekser

cerskole (SES) opdelt i ca. 6 ugers

grundskole og ca. 5 ugers forskole.

9 odrs. beredsko.bsuddannelse og -tjene-

st Cl.

y~rnepligtige korporaler, 3 ndrs. rekrutskole på SES.

3 mdrs. fagskole (specialuddannelse).

12 odrs. be~edskabsuddannelseog -tje

neste.

~~r~epligtige sergente~, 2 nars. gr~~dskole på SES.

4-7 ndrs" sergentuddannelse.

15-12 mdrs. beredsknbsuddannelse og

-tjeneste.

IndkaldelsesterDiner: januar, april, juli og oktober.

Værnepligtige korporale= og værnepligtige sergenter udtages efter behov

af alle 4 lndknldelser.

LJ.K:LASSI~ICERET

Mess0virksoohed for personel af sorgentgruppen o.fl. i DAPHNE- og VIG

klassen.

Reprras entant eæ i'r~ SV!{ og f'oænrmden for Sergentgruppens Fæl

les-Organisation, Lokalafdeling 8avornet, har den 4 juli besigtiget

:1csnc- oG Lukaf'f'or-hoLden e i Dll.PHNE- or; VIG-·klassen for a t undersoge DU

lighederne for e-r,ablerinG af nessevirksomhed for personel af sergent

gruppen m.fl. i disse skibe.

SVK for8lng til etablerinff af messevirksomhed for sergent

.gruppen mv f'L, i :Jil.PHNE·- og v:G-k}.a~sen er udarbe,jdet på baggrund af be

sigtigelsen og udsendt ti:!. irnplicered'; personelorganiso.tioner.

UKLASSIFICERET

Kortere tjenestetid for vi3se værnepligtige.

SOD et led i besparelserne på SYN driftsbudget og i forbin

delse med oveægnngen til 12 mån eder-s t j ene s t e t Ld for værneplietige haæ

SVK indhentet FMN tilladelse til, at et nindre antal v~rnepligtige af

indkaldelserne Nov-68 - FEB-69 kan hjensendes efter cirka 12 måneders

tjeneste.

.r.).
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Det drejer sig om værnepligtige, der har forrettet hovedpnr

ten af deres nyttetjeneste i sæsonudrustede enheder som kongG3kibct

DANNEBROG oe opmålingsskibet HVIDBJ0RNEN.

Det understreges, at der er tale om en engangsforanstaltning,

og at den kommende nedskæring til 12 måneders tjeneste for øvrigt per

sonel forst vil få generel virkning fra hold IV-69, der indkaldes til

SVN den 21. oktober i år.

UKLASSIFICERET

Terrainsporten takker.

Dansk Terrainsport Fo~~und har sendt en tak til SYN efter

c..fslutningei1 af åz-et s mesterskaber i terro.illsport.

Det hedder i skrivelsen, at <ien cråde, SES har last opgaverne

på, har overtruffet forbundets største forhåbninger. Uden denne hjælp

ville det ikke være ouligt a.t gennemfore et sådant stævne .. til gen

gæld finder forbundet det af værdi at give såvel den civile som mili

tære ungdom den oplevelse, det er, a.t deltage i dette fællesarrange

ment.

E B

Brinc1c-Lund
kontreadr:liral

chef for Soværnsstaben


