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TIL TJENESTEBRUG

Søværnets operative Kommando skal lede oliebekæmpelsen i danske farvande.

Instruks om bekæmpelse af olieforurening udsendes snart.

Handelsministeriet har i samarbejde med Søværnskommando en (SVK)

udarbejdet et udkast til foreløbig instruks vedrørende bekæmpelse af om

fattende olieforurening.

Af instruksen fremgår det, at det påhviler kystradiostationer

ne omgående at videregive meldinger om skibsulykker i danske farvande til

Søværnets operative Kommando (SOK). Efter modtagelse af meldingen om en

tankskibsulykke overvåger SOK ulykken og bedømmer, om der er fare for en

omfattende olieforurening. Er der det, iværksætter SOK alarmering.

Ved alarmering underrettes en række myndigheder, og der sendes

fly/skib til området. Så snart som muligt optages olieprøver til bedøm

melse af, hvilke midler der skønnes bedst egnet til bekæmpelse af den ud

strømmende olie. Eventuelt sendes et orlogsskib, fra hvilket oliebekæm

pelsen kan ledes.

Handelsministeriet giver snarest muligt SOK underretning om,

hvorvidt bekæmpelse skal indledes, og om, hvilke midler der skal anven

des. Landet inddeles i 5 oliebekæmpelsesområder, hvorfra SOK kan aktivi

sere hjælpetjeneste. Bekæmpelsen ledes af SOK, der dog kan udpege lokale

myndigheder eller hjælpetjenester til at lede begrænsede områder under

aktionen. Ved bekæmpelse fra land vil SOK således normalt overdrage le

delsen til den stedlige eF-kolonne. Det påhviler politiet efter anmod

ning fra SOK at foretage de nødvendige afspærringer af truede kyststræk

ninger for at lette transport af bekæmpelsesmidler m.v.

Ethvert led skal bedst muligt holde SOK underrettet om aktio

nens fo~løb. Der skal anvendes kontrollister for at sikre, at de primære

funktioner i en kritisk situation bliver udført i den mest hensigtsmæs~

sige rækkefølge og med mindst muligt tidstnb.

Hvis SOK skønner, at der er fare for olieforurening af andre

landes kyststrækninger, gives vedkommende land underretning. Når SOK be

dømmer, at oliebekæmpelsen er tilendebragt, skal dette meddeles til alle

implicerede myndigheder i hensigtsmæssig rækkefølge.

Udkastet til instruksen skal drøftes på et afsluttende møde i
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Handelsministeriet torsdag den 30. ds. Her sk~l bl.a. tanken om at tryk

ke instruksen i lommeformat behandles.

UKLASSIFICERET
Skal vi spise på porcelæn eller plastic~.

I anledning uf, at Forsvarsministeriets Forvaltnine;sdirekto

rat har bestemt, at der i princippet skal ydes befalj.ngsmænd oe menige

samme vilkår ved indretning af spiseforhold, har Fo~svarets Mat8rieli~.

tendantur (FMI) foretaget visse undersøgelser af mulighederne for enten

fuldstændig overgang til service af porcelæn eller fulds'~ændig overgang

til service af plastic (melamin) i såvel kostforplejninger som s~is8Q8

råder for befalingsmænd.

Fi\II har på grundlalS af undersøgelserne tilsendt Vær7!s}C0ruf.'.1;.:m·~

doerne et forslag med anbefaling af generel indførelse af s9r~ice G~

nelamin og dermed afskaffelse af service af porcelæn, idet ~n sådan

oz-dn.Lng ifolge de foretngne beregninger vil være den billigsi;o.

Sagen behandles for øjeblikket i SVK og ved Soværnc~s Inten

dantur (SIT).

SVK er vidende OD, at man på Søværnets (SVN) tjene:=d;F.!s-~ede:r.·

af hygiejniske årsager er utilfreds med anvendelse af melaminGervice,

og at der fra talsmmldsside gentagne gange er blevet stillet krav om

hyppigere udskiftning af melaminservice, fordi der i denne service ved

almindelig brug opstår ridser samt misfarvning, der giver servicet et

uhygiejnisk udseende.

UK:r..Jll.SSIFICERET

Førtidshjemsendelse af visse værnepligtige.

Efter indstilling fra SVK har Forsvnrsministerict tiltrådt 1

at ca. 60 værnepligtige menige af hold Nov-68 hjemsendes efter i nIt

12 måneders tjeneste, og at ca. 65 værnepligtige menige af hold FEB-69

hjemsendes efter i alt 9 måneders tjeneste.

Hjemsendelsesdatoen er fastsat til 21. novenber, og de væ~ne

pligtige menige, som ordningen omfatter, har modtaget ~eddelelse he~o~

gennem deres nuværende tjenestesteder Flådestation København, Frederiks

huvn og Korsør.

Hovedparten af de pågældende har afsluttet sejlende og anden

tjeneste medio oktober, og når de hjemsendes før normalt tjenestetids-
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udløb, må dette ses som en nødvendig engnngsforanstaltning i forbindelse

med overgangen til 12 måneders tjenestetid.

SVIe havde i den forbindelse gerne set, at værnepligtige af

samme indkaldelseshold med hensyn til tjenestetidslængde var blevet be

handlet ens, hvilket imidlertid blandt andet af uddannelses- og bered

skabsmæssige grunde ikke har været muligt.

UKLASSIFICERET
Ingen døgnvagt på Søværnets Officersskole.

Fra 27. oktober nedlægges vagten på Søværnets Officersskole

udenfor den normale arbejdstid.

Baggrunden herfor er, at antallet af kadetter, der mod beta

ling bor på skolen, efterhånden er så ringe, nt det ikke berettiger en

døgnvagt mere. Skolen tillægger ejheller den hidtidige form for vagt

større uddannelsesmæssig betydning.

Besparelser i udbetaling af døgntillæg vil andrage ca. 30.000

kr. årligt.

TIL TJE~TESTEBRUG

Direkte levering af "almindelit>e handelsvarer".

I forbindelse med Administrationsrådets Sekretariats under

søgelser vedrørende rationalisering af SYN tekniske tjeneste blev det

anført, at SVN sandsynligvis med fordel ville kunne overgå til skibs

handlerleverancer direkte til SVN skibe og landetablisseflenter for så

vidt angår såkaldte "almindelige handelsvarer".

I sagens anledning har der under Søværnets Materielkoomando

(SMK) været nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge sagen, og gruppen

har på grundlag af de foretagne undersøgelser, herunder forhandlinger

fled skibshandlere anbefalet, at almindelige handelsvarer over6år til

skibshandlerleverance og dermed udgår af lagerføring ved flådestatio

nernes forsyningsafdelinger.

SMIC har med visse forbehold anbefalet forslaget, SOD SVI{

derefter har givet principiel godkendelse. SMK er dog anmodet om, in

den overgang til ændret forvaltning generelt kan finde sted, at fore

tage visse yderligere undereogeIser specielt vedrørende leverancer un

der skærpede beredskabsforhold.

Det må påregnes, at der går en vis tid, inden en nyordning
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bliver effektiv, men de brugende enheder vil af SMK eller SIT succes

sivt blive underrettet om forandringer vedrørende rekvireringsmetoder

og lever:mdører.

UKLASSIFICERET

Fyrv@senets skibe sejlede 12.000 sømil.

F.Yrv~senet (FRV) har netop udsendt årsberetning for 1968,

der fortæller, at inspektionsskibene i fjor udsejlede 54.293 sømil og

inspektionskutterne i Grønland 11.120 sømil .

FRV har fortsat moderniseringen og rationaliseringen, der

har til formål at nå en tidssvarende standard, men også at begrænse

stigningen i driftsudgifterne. Da rationaliseringen bl.a. sker ved

udnyttelse af den avancerede automatiseringsteknik med deraf følgende

personal ereduktion , opstår der naturligvis problemer for FRV persona

le, idet avancementsmuligheder udebliver og visse eæolumenter falder

bort. Mun har de:;:.'Zor bestL'æb-i; sig på i muligt omfang at h,jælpe på dis

se forhold, således bl.a. ved at lade automatiseringstempoet følge den

naturlige personaleafgang.

I beretningen retter fyrdirektør Legind en særlig tak til

S,n{, hvis meldenet via meldeeentralen står til rådighed for FRV, lige

som de sømilitære myndigheder i Grønland og på Færøerne yder en højt

værdsat hjælp.
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