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UKLASSIFICERET

Et cafeteria for alt personel.

Rationaliserings- og besparelsesforanstaltninger: indførelse af industri

elt forarbejdede fødevarer, forhold meliem fuldkostværdi og betaling.

Af Forsvarsministeriets (FMN) skrivelse nr. 6.kt. 31-76.3247 af

17. september 1969 til værnskommandoer m.fl. fremgår bl.a. følgende:

- FMN har truffet beslutning om, at de= ved sanering af bestå

ende kaserneetablissementer og opførelse af nye skal indrettes et cafe

teria med samme udleveringsfacilitet for alt personel på tjenestestedet,

omfattende såvel kostforplejnings- som kantinevirksomheden. FMN har i den

anledning anmodet Forvaltningsdirektoratet (FFD) om at tilrettelægge

kostforplejnings- og kantinevirksomheden efter de således fastlagte ret

ningslinier og vil meddele Forsvarets Bygningstjeneste de fastsatte byg

ningsmæssige retningslinier.

- FMN har anmodet FFD om at følge udviklingen på forplejnings

og kantineområdet op og gennemføre nødvendige rationaliserings- og bespa

relsesforanstaltninger. Som et led heri bemyndiges FFD til at iværksætte

anvendelse af industrielt forarbejdede fødevarer.

- FMN har henledt FFD opmærksomhed på, at de samlede fremstil

lingsudgifter pr. fuldkostportion ved en række tjenestesteder ikke står i

rimeligt forhold til bl.a. den pris, der betales af personel, som ilcke er

berettiget til fri kost.

UKLASSIFIOERET

Inspektion af Skoledelingen for Kadetter.

23-24. september inspicerede Chefen for Søværnet.-Skoledelingen

for Kadetter under sejlads i Lillebælt og farvandet nord for Fyn.

Inspektionen - hvori deltog minelæggeren MØEN og bevogtnings

fartøjerne NEPTUN og HAVMANDEN - omfattede indenbords øvelser, form~tions

sejlads og besejling.

Chefen for Søværnet ledsagedes af Chefen for Søværnets Officers

skole, kommandør J.Elving, Søværnskommandomaskinofficeren, komnandør (M)

R.B.Christensen samt Søværnets Intendanturinspektør, kommandør (r) J.Ole

mentsen.

././.
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UKLASSIFICERET

A~bejdsgruRpe behandler nye planlægningssysteoer.

Under FFD er oprettet en PPB-arbejdsgruppe (PLANNING PROGRAM

MING BUDGETING), der har til formål

1) at koordinere værnsko~mandoernesundersøgelser n.m. vedrø
rende forbedrede metoder for enhedsomkostningsberegninger
og økonomisk langtidsplanlægning,

2) tilvejebringe størst mulig ensartethed i struktur, teknik
og metode i værnsvise systemløsninger,

3) ved systemudformningen i størst mulig udstrækning at tilgo
dese de af anvendelsen af "Planning Element System Report ll

affødte krav.

PPB-systemet er et plunlægningssystem (ledelsesværktøj), der

blev udviklet i det amerikanske firma RAND Corporation omkring 1954 til

brug for det amerikanske forsvar og indført 1961 af forsvarsminister Ro

bert Mc ~Namara. Senere har syste~et bredt sig til hele den amerikanske

statsadministration, til store dele af den a~erikanske storindustri og

til andre nationer.

Blandt de lande, der i dag anvender PPB- eller PPB-lignende

systemer, er Canada, England, Tyskland, Holland, Frankrig og Sverige. En

lang række andre lande forbereder indførelsen.

Systemet går i korte træk ud på følgende:

Der tilrettelægges en programstruktur bestående af programele

menter, der hver især udgør en "integreret, identificerbe..r aktivitet el

ler funktion, der er en kombination af forskellige ressourcer (personel,

materiel og faCiliteter)". Formålet med en sådnn strukturering er at

kunne henføre omkostningerne (forbruget af ressourcer) til den aktivitet,

hvor forbruget finder sted - eller raed andre ord at sætte "input " i rela

tion til "output".

I den nu anvendte budgetteringsform arbejdes efter det såkaldte

"objektprincip", hvor budgettet opstilles efter, hvad der anskaffes, alt

så efter de kategorier af objekter, der medgår til driften af forsvaret,

eksempelvis "personel", "bygninger", "rejser" o.s.v. Herved bliver sta

tens budgetter reelt kun en indkøbsliste uden direkte relation til - hvad

"der fåes for pengenell.

Ved program-budgetterings-princippet vurderes, hvorfor en en

kelt aktivitet udøves, og ressourceforbruget sættes i relation til det

forventede "output" af den enkelte a.ktivitet.

Programbudgetteringssystemet gør det muligt over en årrække

frem i tiden ikke blot at konstatere, hvilke midler der skal investeres,

.r.r.
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men også hvilke træk på ressourcerne sådanne investeringer med~ører.

Programbudgettering er imidlertid kun den ene side a~ et PPB

system. For at systemet skal ~å den rette værdi og det rette indhold,må

der på planlægningssiden løbende ~oretages analyser af de enkelte akti

viteter, herunder mulighederne ~or, at aktiviteterne kan op~ylde de stil

lede mål. Sådanne analyser må igen sættes i relation til samme aktivite

ters påregnede forbrug af ressourcer.

Systemet går i sin helhed ud på at skabe forbindelse mellem

såvel operativ som materiel planlægning og ressourcebudgettering, og den

ne ~orbindelse skabes ved hjælp a~ programmering.

PLANNING ELEMENT SYSTEM REPORT (PESR) er en udnyttelse på NATO

plan a~ de enkelte landes PPB-systemer, således at forstå, at NATO-hoved

kvarteret (International Sta~~) ved hjælp a~ visse ~ormularer indsamler

en række af de oplysninger, der produceres i de enkelte landes PPB-syste

mere Oplysningerne skal give NATO et billede af de enkelte landes plan

lægning med dera~ følgende mulighed for bedre planlægning inden~or NATO

som helhed,og endelig skal oplysningerne tjene som et grundlag for en in

tensiveret rådgivning til de enkelte nationer.

Forsvarets Rationaliseringsnævn har godkendt kommissoriet for

Forsvarets PPB-arbejdsgruppe og er gået ind ~or en fortsat vurdering a~

mulighederne for at indføre et dansk PPB- eller PPB-lignende system

Søværnskommandoen (SVK) har i princippet tilsluttet sig PESR

systemet, dog med den bemærkning, at mulighederne for at tilvejebringe de

for PESR nødvendige oplysninger må vurderes i sacrmenhæng med en eventuel

indførelse af et PPB-system.

UKLASSIFIC~T

Vanskelig helikopter-aktion.

En af Søværnets helikoptere har gennemført en meget vanskelig

aktion i Grønland. En patient med svære indre blødninger blev hentet fra

Store Nordiske Telegraf-Selskabs M/S NORTHERN af inspektionsskibet FYLLAs

helikopter. Patienten blev overført til inspektionsskibet. Da FYLLA var

nået frem til en position af 140 sømil sydøst for Nanortalik, blev heli

kopteren ved afmontering af bl.a.landingsharpun og passagersæde lettet

så meget, at en overførsel af patienten til hospitalet i Nanortalik var

mulig.

Skibets læge medfulgte helikopteren Off gav patienten ilt under

hele transporten, ligesom der blev givet blodtransfusioner to gange •

././.
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Y~ssionen blev yderligere vanskeliggjort af dårlige vej~forhcld"

Den blev heldigt gennemført af søløjtnont s. 1. H~Albrechtsen, )·G8e:rveJ.~ge

J.Krogh Christo:'fersen og oversergent (Flyvevåbnet) T.S.Chri.f.;i ·er.lsen~

Den engelske hær ~lO,:::' p:.anlagt et "f'Låd ebesog" i Kø'ben..havn med

4 Landing Craft Tanks (LOT) i pcriod9n 14. til 19. oktober.

Omhandlede enhedez , de:;.:' )ji:.iløre:c :a.c~·-al Army·l El '20. LCT Support

Reginent under Arm:r Strato3ic C,)i!lr2and~ vil :sonn~'-:::l;t\3y~e .-forlægnings- cg be

sejlingsøvelser i No:::-d3Ct'~1 cg d[l,n~>ke og · ~Y~J l.\: 8 i'::.:~var.cl.8 ned heno'l Lk på !:I.t

på en eventuel indsæ·t·~else undere N.lL:O 0p .7rc:i;ioner cg/elle::- -øvelser.

Enhederne afg§.r fra Poz-t smouth fl.C2:~ 10. c~,:tobs:r~ og vil efter be-

søget i København returfo::lr:Gt!c via K;.818r KJ.nal~l1 rien :5/20. olrt obeæ ,

Under opholdet i København v5.1 LeT t Gi.J. 3 7i.-'J:':9 fort0j~~i vad L["ngeli~.ie.

ijICGASS IPICERET

Forældredp$ i TO~r0do~~dser.ka~ren.-_._--

To~pedobådseDkadr0nhar holdt forældredag i Store Bælt. på

grund af den relativt c~ntxule bel5.ggenhed med gode trafikforbindelser

var Flådestation Korsør velgt som ~as~ f.o~ afviklingen af dagens program~

Efter en kort orientering kl. 12)0 OD eskadre~s forhold ved eskadreche

fen, kommandør H,M.Peters0n~ gik de pår~rende o~ bord i enhede~ne, der i

løbet af efterrniddagan u.nder øvelser i store 3ælt gav gæsterne et ind

tryk ef livet i torpedoo1dene genne~ blandt endet demonstration af torpe

do- og artilleriskydningor. Fra Søvæ~nets FITretjcneste deltog en heli

kopteæ, der, lede·t fro.. Torpedobådelles mobile 3ase, rlen:mBt:::-erede, hvorle

des redning af nødstedte fra hav9t udfør8s. Begunstiget af et dejligt

sommervejr afvikledes dag&llS p.cogtcam plannæsfJif;t, og E,.-~teJ: udr,-iv0J.se af

det sædvanlige natnålti~~ beGtående af kakao og pølser, ~nløb enhedsrne

igen Korsør kl. 1100. S0lvon e~~91te havde fåe7. C~ våt ~kjorte, ver der

blandt gæsterne almindelig 9nigheCi. om, at de havde 18.~·b e'~ il1"~ere:3sn.ll"~

indtryk af livet om bord.

.r.).
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UKLASSIFICERET

Torpedokonkurrenceskydning.

Den årlige torpedokonkurrenceskydning er afviklet i farvandet

ved Hesselø ced fregatten PEDER SKRAM som mål skib. Torpedobådene konkur

rerede i 2 puljer, idet bådene af FLYVEFISKEN-klassen var i 1 pulje, me

dens øvrige torpedobåde med trådstyrede torpedoer konkurrerede i pulje 2.

Hver båd udførte 3 angreb Qed 2 torpedoer i hver salve.

Efter en jævnbyrdig konkurrence, der afvikledes med gode vejr

forhold og under lige betingelser for alle deltagere, blev LAXEN vinder

i pulje 1 foran HAJEN, medens SØRIDDEREN vandt foran SØBJ0RNEN og FALKEN

i pulje 2.

UKLASSIFICERET

FYLLA til eftersyn i Nakskov.

Søværnets Skibs- og Maskininspektion har indhentet tilbud fra

en række skibsværfter på eftersyn af inspektionsskibet FYLLA. SVK har nu

bestemt, at eftersynet skal ske ved Nakskov Skibsværft, der har afgivet

det laveste tilbud.

UKLASSIFICERET

Chefen for den tyske marine på besøg.

Chefen for den tyske marine, viceadmiral G.Jeschonnek, kommer

på besøg i dagene 6. til 10. oktober.

Programnet omfatter bl.a. orientering i SVK, besøg i Avderød

og sejlads ned PEDER SKRAM i den ( ~ ~lige del af Kattegat og Sundet.
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kontreadmiral
chef for Søværns staben




