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UKLASSIFICERET
»en ~ye personellov.

Endnu for tidligt at besvare alle spørgs~ål.

Lov om forsvarets personel, der blev vedtaget den 11.juni i

år, og som er udsendt i Kundgørelse for Forsvaret B.14-1969,træder i

kraft den 1. januar 1970.

Lovens gennemførelse medfører, at der i de kommende måneder

tages stilling til en række administrative forhold, som opstår dels

ved de ændringer, der direkte fremgår af lovens paragraffer, dels af

de ved forelæggelsen, i bemærkningerne til lovforslaget og i betænk

ningen fra folketingsudvalget fremsatte synspunkter.

Samtidig skal de i de den 18. juni i år vedtagne tjeneste

mandslove indeholdte ændringer med hensyn til ansættelse, afsked,

lønning m.v. indarbejdes i personeladministrationen.

Det vil ikke kunne undgåes, at disse betydningsfulde lov

ændringer i en periode vil nedføre en dol usikkerhed, og de vil kræve

en omstilling såvel af personellet som af personeladministrationen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt udtømmende at besvare alle

de spørgsmål, som kan stilles og bliver stillet af personellet, bl.a.

fordi en hel del problemer skal gøres til genstand for forhandling og

aftale med personelorganisationerne, men Soværnskommandoen (SVK) er

indstillet på løbende at give en orientering på det tidligst mulige

tidspunkt.

Loven hviler som bekendt på det arbejde, der udførtes i

"Personeludvalget af 14. j anuax 196411
, hvor værnskommando er og perso

nel organisationerne nåede til enighed om den fremtidige personelstruk

tur, for så vidt angik officersgrupperne. SVK vil lægge vægt på ved

lovens gennemførelse på dette grundlag at opnå en rationel anvendelse

af de forskellige personelgrupper i overensstemmelse med deres uddan

nelse og erfaring.

Hed lovens ikrafttræden vil de nuværende betegnelser "offi

cerer af linien l1 og "specialofficerer af linien" blive erstattet af

"office.rer af A-linien" og "officerer af B-linien", idet det dog ikke

er hensigten, at gruppebenrovnelserne, der refererer til gruppernes

.r.).
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grunduddannelse, skal anvendes i forbindelse med gradsbetegn.elser,

ligesom det er forudsat, at gradsdistinktioneringen skal være ens

for de grader, som grupper~e har fælles.

I forbindelse med arbejdet i 14.-januar-udvalget er SVK

gået ind fo~ ændringer i den hidtidige arbejdsområdefordeling grup

perne imelleo, idet det i princippet er hensigten at hæve anvendel

sesnivcnuet således, at anvendelse af overklassificeret arbejdskraft

undgåes , J)et'~e er sket i en erkendelse af den højnelse af personel

lets uddannelsesniveau civilt og militært, som har fundet sted i de

senere å~ og med det formål a~ opbygge en personel struktur , der kan

sikre mere tilfrecl.sstill ende avuncemerrtsvf.Lkår ,

Der vil på den anden sid,:; ikke kunne blive tale ora , at nogen

kan overtage nye arbajdsområde~, ~O~ de uddannelseswæssige kvalifika

tioner er til stede evt. ved omskoling og efteruddannelse.

Ved loven er den uheldige gruppebetegnelse "Øvrige befa

lingsmænd" erstattet af betegnelsen "sergentgruppen", der omfatter se

niorsergenter af 1. og 2. grad, oversergenter, sergenter, underlæger,

undertand18~er og korporaler.

For så vidt angår seniorsergenter nævnte Forsvarsministeren

(FN) i r,in forelæggelse, at det overv8jos i hajere grad at anvende

disse, og nt overvejelserne gik i retning a~ en kontraktansættelse af

de pågældende indtil det 45. leveår.

Værnskommandoerne er siden blevet afæsket en stillingtagen

til indførelse af en sådan 45-års-ordning som supplement til den eksi

sterende 6o-års-o~dning.

SVK har for sit vedkommende udtalt sie til fordel for dette,

idet 14.-janu~r-udvalgetsunderudvalg Søv~rnet (S-fN) ved sin behovsop

gorelse havde fundet det rimeligt og hensigt8~æssigt at overfore et

ganske stort antal stillinger til sergentgruppen og her specielt ti,l

bestridelse af seniorsergente~. Samtidig er det SVI{ opfattelse, at 45

år er den alder, hvorefter anvendelse til sejlende tjeneste må anses

fo~ begrænset (omplaceringsalder), og der vil ikke vmre behov ror et

større antal seniorsergenter tillandtjeneste til det 60. år end det

nuvmrende nornerede antal seniorsergenter (75).

AI folk~ingsudvalgets betænkning fre~går det, at FM overfor

udvalgot har udtalt, :;).t han kan tiltræde, at kontraktansatte office

rer til r.1idlo:rtidie; eller vedvanende t j eneste så vidt muligt skal

kunne opnå indrangerine i B-linien efter en relntivt kort supplerende

uddann eLs e. .r.).
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Forsvarsoinisteriet (~llr) har indledt overvejelserne af de

problemer, der cr forbundet Ded en sådan indrangering af reserveoffi

cerer og har anmod8t vmrnsko~nandoer og korps om at overveje spørgs

målet om behov og uddannelse.

Et af de væsentligste uafklarede problemer i forbindelse

med den fremtidige personel struktur er imidlertid netop spørgsmålet

om behovstal for de forskellige personelgrupper og inden for disse

gradsfordelingen.

Flertallet i folketingsudv~lget tog jo FM oplysning om, at

det fornødne grundlag for udarbejdelse uf en behovsopg0relse ikke

kunne foreligge, for loven om forsvarets organisation vnr færdigbe

handlet, til efterretning, idet langt den overvejende del af de be

rørte personelorganisationer havde kunnet tiltræde J at loven genIlOO

fartes, uanset at behovsopgørelsen ikke forelå.

Det er usikkerheden om bemanding af den komnende Forsvars

ko~ando med Forsvarsstab og værnschefernes stabe samt ikke mindst

den igangværende reorganisering og rationnlisering inden for SVN, der

gor det vanskeligt at opgøre det endelige behovstel navnlig for offi-

cersgrupperne.

En konsekvens af denne manglende oversigt over det frenti

dige behov for officerer har for de højere grader medført, at udnæv

nelse af ko~nandører er stillet i bero, idet der ikke i den nuværende

situation efter den i henhold til lov om tjenestemnndslonninger m.m.

foretagne klassifikntion nf stillinger i 35. lonra08~ og højere er

mulighed for ansættelse af yderlisere komn~ndorer, idet det i over

gangsperioden til Soværnets Materielkonmandos etablering har været

nødvendigt at lede konmandorkuptajner f tungere i stillinger som chefer

for Navigationsvæsenet, Soartilleriet og S08inev~s€net.

SVK har fra m1N nodtaget skrivelse med indplaceringen nf

SVN civile tjenestemænd i de nye lonrnIDDer og med den endelige klas

sificering af do militære tjenestemandsstillinger i lonramme 35 og

hajere. Meddelelse heroD er under udsendeIoe til de påg~ldende.

I henhold til lov om tjeneste~andslønninger n.D. § 12 stk. 4
kan indtil 130 stillinger for specialofficerer af graderne fenrik til

kaptajnlojtnnnt aflønnes efter et lontrin, der ligger indtil 5 hajere

end fastsat i reglerne for aflonning af dette personel.

SV[ er blevet anmodet O~ at udpege de pågældende stillinger,

og der er nu udarbejdet et forslag, som har varet droftet med Søværnets

Speciulofficerers Or~anisation og vil blive fremsendt til FMN •

././.
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Sporgsmålet OD en evt. oprykning af personel i SVN i lanrum

me 34 i henhold til Lov OD tjenesternundslonninger § 30 stk. 3 er endnu

uafklaret, idet forhandlinger herom skal føres mellen Lonningsministe

riet og forsvarets personelorganisationer.

Endelig skal det oplyses, at der inden længe kan forventes

udsendt nye bestemmelser for frivillig midlertidig tjeneste for stam

personellet og for dette personels adeang til civil uddannelse.

'U""KLASS IFICERET

Amerikansk hjælp til kystopmålinB.

FMN har i sin tid tiltrådt et NATO-dokuoent om udveksling ef

militærgeografiske opl ys ni nger . Det har medfart, at USA har tilbudt

Sokortarkivet assistance med kystopnåling pu den jyske vestkyst. Fra

dansk side har fian nodtaget tilbuddet, og efter forhandling med de a

merikanske hydrografiske nyndi ghedor stilles opm~lingsfartojet RUCHAMKIN

til rådighed i fem uger.

Skibet, der har en besætning på 275 mand, kommer til Esbjerg

den 25. august. På bTUnd af minefaren vil en del af opm~lingsarbejdet

blive udfcrt af fr0~ænd fra stranden.

UKLASSIFICERET

PEDER SKRAM til Skotland.

SVK har in1stillet, at fregutten PEDER SKRAM i perioden 8.-12.

september afvikler bombardenentsskydninger ved den engelskG fl ådes land

oålsskydebane ved Cape Wrath i Skotland. Skydebanen sorterer under Flag

Officer Scotland and Northern Irelnnd i Rosyth.

I f orbindelse med skydningerne indstilles, at fregatt en hes0

ger Leith/Edinburgh eller Aberdeen fra 5. til 8. september.

Desuden indstilles, at 2. og 3. skoleskibsdivision (SSD 2 og

SSD 3), der indgår i Skoledelingen for Kadetter, aflægger uofficielt

beso6 ~ Lysekil fra 5. til 8. september.

SSD 2 består af bevogtningsfartøjerne NEPTUN og HA~ffiNDEN.

SSD 3 består af oveiseskutterne THYJU\ og SVANEN.

SSD 2 besøger desuden Stavanger 10.-11. september, Håkonsvern

12.-15. og aniaber Kristinnsand for ol i ef yl dni ng 8.-9. september •

././.
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TIL TJENESTEBRUG

Overtagelse af minedepot.

Forsvarets Bygningstjeneste (FBT) har efter FMN bemyndigelse

Rfleveret minedepot Store Dyrehave t il Flådestation København som kOill

mandantskabsforvaltende myndi ghed .

FBT har sa~tidig fået bemyndigelse til at nedrive depotleder

boligen til minedepot Tårbæk, da statsskovbruget ikke har ønsk et at be

nytte den efter depot et s r ømning.

UKLASSIFICERET

Bestemmelser for ~ilitær optræden.

SVK har nu godkendt BESTEMMELSER FOR MILITÆR OPTRÆDEN I SVN

til a f le sni ng af det gældende Eksercerreglement for SVN.

I de nye bestemmelser er der lagt vægt på a t udskille s~dan

ne regle~entariske bestemmelser, særligt hvad angår omgangsformer, 

der ikke med rimelighed kan hævdes at have betydning for opnåelse af

de f astsatte mål for SVN virke.

Bestemmelser vedr. våben, fane og sabelgre~ samt ceremoniel

og skildvagttjeneste er i princippet uændrede, men SVK har bedt artil

leriinspekt~ren on a t vurdere, hvorvidt anvendelse af sabel andet end

som prydv åben fortsat er rimelig og hensigtsmæssig efter indførelse af

mn.ak.i.npd s boLen.

SVIe påregner, at de nye bestemmelser kan vær e trykt og udgi

vet inden 1. oktober.

UKLASSIFICERET
Forsvo.rskoomandoens organisation.

~lli har nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at freQsætte

forslag til den fremtidige sannensætning og perso:lelbennnding af For

svarsstaben (FST) og i samarbejde oed værnskoDoandoerne stille forslag

til værns stabenes fremtidige sannensmtning og bemanding.

Arbejdsgruppen skal endvidere freosætte forslag til de æn

dringer i Forsvarets nuværende fredsinddeling, der bl.a. SOD folge nf

den ~ndrede ansvarsfordeling findes påkrævet eller hensigtsoæssig.

Endelig skal arbejdsgruppen skitsere, hvorledes overforeise

.r.).
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uf funktioner til FST og dennes udbygning mest hensigtsnæssigt vil kun

ne finde sted.

SVN repræsenteres i arbejdsgruppen af komnandør V.P.Heise.

E B
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fjJiuA(~ {)>>~
Brinck-Lund

kontreadniral
chef for Sov@rnsstnben


