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SøvÆRNSKOMMANDOEN

Okt 1969

SØVÆRNSKO~~NDO ORIENTERING NR. 10

UKLASSIFICERET

Lønninger og tillæg til Søvær?ets personelgruppe~_

Forsva~smi~isteriet (FMN) har i skrivelse af 5. september

meddelt yderligere ~etningslinjer vedrørende løn- og tillægsforhold

for ~~enestemænd.

Beregning af flyttegodtgørelse og i forbindelse hermed be

regningen af supplerende p~ocolltgodtgørelse (6, 8, 12 eller 18 %) fo

retages fortsat efter de hidtidiga pnoc entea 't ser-, men efter de nye

lønninger inclusive dyrtidsre~uleringpå 33 %og de nye stedtillæg in

clusive dyrtidstillæb. Beløbene pr. 1. oy.tober er anført i løntavler

udsendt med SØVÆRNSKOMMANDO ORIENT~RING NR. 8.

Som følge a~, at procentgodtgørelserne efter 1. juli således

beregnes af et lønning~heløb, der er betydeligt højere end før, vil

flyttegodtgørelse stige t~lsvarende. For orlogskaptajner og kommandør

kaptajner, der bl.a. har fået militærtillæg og bestillingstillæg ind

regnet i lønnen, v~l flyttegodtgorelse efter 1. juli blive beregnet af

et beløb, der er mellem 14 og 22.000 kr. højere end beregningsgrundla

get iflg. den tidligere løn.

Satsern8 for time- og aagpenge, udkommandogodtgørelse, uden.

landske dagpenge, Færø- og Grønlandstillæg, godtgørelse for delt tje

neste, n~tpenge, godtgørelse for tjeneste lørdage og søn- og helligda

ge sam~ overtidsbetaling til ruaterielfunktionærer er fortsat gældende

efter 1. juli med de i Kt".:J.dgørelse for Forsvaret (KFF) A.15-1968 an

førte beløb: og for Grønlandske time·· (Ig dagpenge med de i KFF A. 59":"
1969 anførte beløb. Satserne, de-" :fi nd.eR i Søvarnet3 Intendanturinspek

tørs Publikation 3. Beregningstabelle:? for emolumenter mvv , , må dog på

regnes dyrtidsf")rhøjet l.'ra ~ .. oktober .

I skrivelsen er I!l€Hlc.el t , h70rledes t j enestemænd er fordel t

fra 1. juli på satsgrupperne A ~ B, C og ~ for time- og dagpenge samt

udkommandogodtgørelse.

Opmærksomheden henledes pg" at personel af grade~ne oøløjtnant,

overfenrik (S) og søløjtnant (S) i lønraUlmerne 15-22, der hidtil har væ

ret placeret i satsgruppe C, efter 1. juli er. placeret i B. Eft erregule

ring af time- og dagpenge og udkomma.ndogQdtgørelse f~a 1. juli til 30.
september skal derfor foretages, såfreillt tjenest,esteder~e ikke hidtil har

.r.r.
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været opmærksom på den nye fordeling. Efterregulering af fulde dagpen

ge, nattillæg og tillæg til 1., 2., 3. og 4. dag vil sammenlagt udgøre

kr. 10,55 pr. døgn.

Det bemærkes, at militære tjenestemænd, der efter den nye

lov ikke længere har ret til militærtillæg, fortsat ikke kan oppebære

timepenge under tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning.

I skrivelse af 17. september har FMN oplyst, at det ikke har

været muligt at få afsluttet drøftelserne om lønvilkår for bl.a. kon

traktansat militært personel af reserven ~g kontraktansat militære me

kanikere i Søværnet (SVN) m.fl., hvorfor FMN har fastsat, med hvilke

beløb lønninger og tillæg skal udbetales fra 1. oktober som følge af

pristalsforhøjelsen.

For perioden fra 1. juli til 30. september er der således

endnu ikke nogen efterregulering at foretage for disse grupper, idet

lønninger og tillæg udbetales med de hidtil gældende beløb.

Skrivelsen oplyser, at det må påregnes, at de fremtidige løn

ninger for kontraktansatte officerer af reserven ikke giver adgang til

døgn- og søtillæg for orlogskaptajner. Berørt personel er underrettet

heron af tjenestestederne samt om, at udbetaling af sø- og døgntillæg

til orlogskaptajner af reserven efter 1. juli d.å. foretages med forbe

hold.

Da udbetaling af lønninger og visse tillæg foretages centralt

ved Forsvarsministeriets Forvaltningsdirektorats (FFD) 4. Kontors for

anstaltning, skal SYN skibe og tjenestesteder alene tage aktion på

nævnte skrivelse for så vidt angår de deri fastsatte beløb for sø- og

døgntillæg gældende fra 1. oktober 1969.

I skrivelse af 19. september har FMN udsendt supplerende be

mærkninger og vejledning ved indplacering, i fortsættelse af KFF B.21

1969, der fastsætter nye bestemmelser for aflønning af se~~~rsergent~~

og stampersonel fra 1. oktober.

Indplacering af personellet i ny lønramme og efterregulering

af løn- og militærtillæg foretages centralt af FFD 4. Kontor, hvorimod

eft erregulering af døgn- og søtillæg skal foretages af SYN tjenesteste-

der.

Opmærksomheden henledes på, at den for konstabelelever fast

satte dagløn på henholdsvis kr. 9, 9,75 og kr. 11 kun skal udbetales

til konstabelelever, der antages efter 30. september, medens nuværende

konstabelelever fortsat skal have udbetalt den hidtil gældende dagløn

på kr. 7, 7,75 og kr. 9, idet disse fortsat oppebærer kontraktpræmie •

././.
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Personel på aflonningsform B aflønnes året ud som hidtil veG.

udbetaling på skyldbog, men skal derefter overgå til den nye aflan

ningsform B eller A efter personellets eget valg, af hensyn bl.a. til

beregning af kildeskat. Nærmere herom vil fremkomme.

De principielle forskelle mellem gamle og nye bestemmelser

er 1 at kontraktpræmier er afskaffet, grad og løn er adskilt, aflon

ningsform B (hidtidig dagløn) er ændret til månedsløn, bonusbeløb er

ændret til 10 %af lonneni forbindelse med engangsbeløb for visse pe

rioder, bonus ydes kun for tjeneste udover 24 måneder, og retten til

fri kost ved det faste tjenestested er bortfaldet. FFD 4. kt. oplyser,

at efterregulering fra 1. juli til 30. september på grundlag af ind

placeringen påregnes udbetalt sammen ned den nye løn for oktober.

Forunnæ;;nte 3 skrivelser af henholdsvis 561 17. og 19. sep

tember er fordelt af Søværnets NATO- og Kommandokassearkiv til s~mtli

ge SYN tjenestesteder og skibe.

UlCLASS IFICERET

Udenlandsk interesse for kampsvømmerkursAs.

I dagene 29. september ti] 17. oktober gennemgår en officer

og fem sergenter fra United States Army Special Forces Detachment i

Tyskland et kampsvommerkursus ved Søværnets Dykkerskole (SDS) i Kongs-

øre.

Personel fra samm~ afdeling gennemgik et tilsvarende kursus

SDS modtog under øvelsen "Green Express" en henvendelse fra

den britiske Special Air Service (SAS), der deltog i øvelsen srummen

med SYN personel. SAS ønskede også et kursus i k~psvømning i Kongsøre

næste år.

Kurset, der omfatter uddannelse af taktiske overfladesV0mme

re, er det samme som årligt holdes for Hærens Jægerkorps.

Dette kursus anses af både danske og udenlandske specialstyr

ker for at være et værdifuldt supplement til den øvrige uddannelse.

UKLASSIFICERET

Modernisering i Lynæs.

Første etape af ombygningen p~ Søværnets Kursusinstitution

(SKI), Marinestation Lynæs, er nu tilendebragt. Det drejer sig om den

tidligere Mandskabsflaj, som er blevet indrettet med 22 enkeltluk~fer
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med separat bad og toilet, således at man kan byde kursisterne helt mo

derne indkvarteringsforhold.

Næste afsnit, der o~bygges, er undervisningsfløjen, som hånd

værkerne allerede er startet på. Her indrettes nye grupperum, opholds

lokaler, fritids område m.m., således at kursusinstitutionen vil kunne

huse 2 samtidige kurser hver med 20 - 24 deltagere. Denne fløj forven

tes færdiggjort i indeværende finansår.

Sidste etape, som påregnes færdiggjort i finansåret 1970/71,
bliver den anden beboelsesfløj. Institutionen vil, når ombygningen er

tilendebragt, have en kapacitet på 46 enkeltlukafer med tilhørende

tidssvarende undervisningsfaciliteter.

UKLASSIFICERET

~ilmeldin5 til kurs~

Meddelelse om kursus på SKI ·bekendtgøres gennem SVN kursus

oversigt og Søværnskommandobefaling (SVK BEF).
Indstilling/ansøgning om deltagelse i kursus indsendes ad

kommandovejen til Søværnskommandoen (SVK) og Søværnets Personelkontor.

Opmærksomheden henledes på de i indeværende år 2 sidste ~bne

kurser, nemlig:

Q.12A: Gruppedynamik I 27. - 31. oktober

Q.2: Diskussions- og mødeledelse 10. - 14. november.

Disse kursers formil og omfang samt oplysning om de personel

kategorier, som kurserne er åbne for, er meddelt henholdsvis i SVIe BEF nr.

35/69 og SVK BEF nr. 38/69.

UKLASSIFICERET

y 342 og y 347 til Marinehjemmeværnet.

SVK har spurgt Mcrinehjemmeværnet (r1HV), om det vil være in

teresseret i at overtage SVN gamle kuttere, efterhånden som disse bliver

erstattet med de nye kuttere af Ø-klassen. MHV har meddelt at have in

teresse i at overtage orlogskutterne Y 342 og y 347.
SVK har derefter indstillet til FMN, at Hjeomeværnet overta

ger de to kuttere. Y 342 er bygget i 1940 og Y 347 i 1938. Begge kuttere

blev i 1943 beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, hvorefter der udbe

taltes erstatning til de daværende ejere. I 1945 blev de igen taget i

brug ef Søværnet.

././.
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UKLASSIFICERET

Indførelse af g;rdeklare fødevarer i SVN.

Som et led i rationalisering af kostforplejningerne har FFD
bestemt, at der fra 1. november indføres en permanent ordning med le

vering af grydeklare (dybfrosne) retter til en række af forsvarets e

tablissementer. Ved at indføre en sådan ordning aflastes kostforplej

ningspersonellet i den daglige tilberedningsfunktion, hvorved tiden

for tilberedning af de daglige måltider kan nedskæres betydeligt.

De tjenestesteder under SYN, som vil indgå under den nye ord

ning, er Flådestation København, Flådestation Korsør, Søværnets Konsta

belskole og Stevnsfort.

Nyordningen medfører visse afvigelser fra "Bespisningsregle

men for forsvarets kostforplejninger til lands", hvorfor Bespisnings

reglementet vil blive gennemgået med henblik på en tilpasning til de

ændrede forhold.

UKLASSIFICERET

Træningsbassin på Søværnets Eksercerskole.

Forsvarets Bygningstjeneste (FET) fremsendte i 1962 SVK for

slag til FMN om bygning af et overdækket træningsbassin på Søværnets

Eksercerskole (SES).

Forslaget har ikke hidtil været så højt prioriteret, at det

har kunnet rumoes indenfor rammerne af forsvarets løbende bygge- og an

lægsprogrnm.

Med overgangen til 12 måneders tjenestestid for værnepligtigt

personel vil en del af forskoleuddannelsen, bl.a. uddannelsen i brug af

redningsmidler blive henlagt til SES. Til dette brug vil et trænings

bassin være påkrævet, og SVK har derfor medtaget opførelsen af et så

dant på Forsvarschefens bygge- og anlægsprogram 1969/70 - 1973/74 med

høj prioritet.

SVK har anmodet SES om i samarbejde med bl.a. Søværnets Hava

riskole og FBT at fremkomme med forslag til sådanne ændringer af det

tidligere projekt, som eV~~,~~:ære fornødne.

SaThOSYruP ~




