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UKLPSSIFICERET

Kildeskat og centraliseret udbetaling.

Fra 1. januar træder loven om kildeskat i kraft. For at und

gå, at alle Søværnets (SVN) regnskabspligtige myndigheder, flådesta~

tioner, marinestationer og skibe skal optræde i skatteindkræverens

rolle, indføres fra samme dato bestemmelser om, at alle skattepligtige

ydelser for alt månedslønnet militært og civilt personel fremtidig

skal indrapporteres til Forsvarsministeriets Forvnltningsdirektorats

(FFD) 4. Kontor, hvo~ be~egning, fradrag af kildeskat m.v. finder sted.

Det resterende beløb indsættes på bankkonto sammen med den af 4. Kontor

beregnede månedsløn.

Løn og tillæg til daglønnet personel skal fortsat udbetales

ved den regnskabspligtige myndigheds/skibets foranstaltning, idet inde

holdelse af kildeskat ikke skal finde sted i disse ydelser, der skatte

mæssigt vil blive behandlet som B-indtægt.

Bestemmelserne omfatter ikke timelønnet personel. For dette

personel må indeholdels€ af kildeskat foretages ved den myndighed, hvor

det pågældende personel er ansat, og hvor lønudbetalingen finder stedo

Indeholdelse af kildeskat af timebetaling til lærere ved SVN

skoler er endnu ikke omfattet af bestemmelser, hvorfor SVN skoler ind

til videre selv må foretage fradrag i de udbetalte lærerlønninger, efter

den på skattekortets "B-skat" anførte trækprocent.

Ved skrivelse af 17. november har Søværnskommando en (SV[) ud

sendt "Bestemmelser for lønrapportering i forbindelse med centraliseret

udbetaling af skattepligtige tillæg/løndele fra 1. januar 1970". Bestem

melserne er udsendt som 05Qler~idig SØVÆRNSKOMMANDO-BESTEMMELSE (SVK BST)

nr. 811, idet det er tanken først at udgive denne bestemmelse som ende

lig, når systemet hnr fungeret et stykke tid og fornøden erfaring er

indvundet.

Det med skrivelsen udsendte materiale omfatter i øvrigt selve

SVK BST, rekvisitionsnumre på de nye blanketter, der skal anvendes, de

nye lønrapporteringsskemaer, og eksempel på lønrapportering pr. signal.

~en skal anvendes i tilfælde, hvor tjenestesteder i Grønland og på Færø

erne samt skibe på togt ikke kan nå at afsende skemaerne i rei; ·~e tid på

grund af mangelfulde postforbindelser.
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Af de fastsatte bestenJelsGr skal følgende freohæves:

~apporteringst.eroi~: Saotlige rapporteringsskeDaer skal være

FFD 4. Kontor i hænde senest den 7. i en måned. Dette skyldes, at løn

ningerne skal udbet~les 6 dage for forfaldsdagen, hvilket vil sige den

20., og at bankerne kræver 5 dnge til at fordele de fra Forsvarsmini

steriet oodtagne lønningsbeløb på diverse lønkonti. Udbetaling foregår

i praksis på den nåde, at der i HandeJsbanken nflevGres et kodebånd

oed oplysninger o~ navne og belob samt en check på det samlede beløb,

der skal indsættes pd lønkonti i diverse banker. Det afleverede kode

bånd anvendes derefter i ba~~ernes dataanlæg og fordeles herfra ud på

de forskellige lø~~onti over hele landet. So~ følge af tidsfristerne

har 4. Kontor kun c~. en ug~ fra rnpporterne er nodtaget til at få sat

oplysningerne på nulkort, der anvendes so~ enhed i EDB-systemet.

~~ppcrteringsdisciplin:Under dette punkt indskærpes, at rap

porterinGsformula~ernoskal udfyldes omhyggeligt og korrekt. De indrap

porterede tal omsættes i FFD +.il hul~ort. Pulningen foretages med en

hastighed af 12~14.ooo huller i timens og denne hastighed kan ikke hol

des, såfremt damerne nå ofre for megen tid på at læse onterinlet.

I EDB-lønsystemet er visse data vedrorende personel indkodet

i forvejen, for ekseopel peroornummer . Bliver der indrcpporteret et

forkert personnuooer, vil systenet ikke genkende det. Systeoet vil af

vise alt, hv~d der rapporte~es på et forkert personnumner, og videre

beregning kan først foretages, efter at der er foret~get rettelse nf

FFD personel.

Lønspecifikatione~: SOD hidtil vil der tilgå den enkelte en

lønspecifikation i lukket kuvert, Den herudover vil tjenestestedet God

tage en lignende lønspecifikation til anvendelse til de fornål, der er

nærMere specificeret i de udsendte bestenrnelser.

Forskudt udbetalint'P Fox' den enkel te vil overgangen til cen

tral udbetaling af tillæg nedføre, at de tillæg, der efter de hidtidige

regler ville være udbetalt ved udgangen nf januar, nu først udbet~les

sarmen Bed lønnen ca. 3 uger senere, og frentidig vil udbetaling af

tillæg være forskudt en tilsvarende periode i forhold til indtjenings-.
måneden.

Det har stor betydning, at det udsendte Qateriale gøres til

genstand for et omhyggeligt studium, og at det månedslønnede personel

orienteres, så at systenet i alles interesse kan komme til at fungere

gnidningsløst allerede fra starten. Tjenestestederne bør sikre sig, at

.j.j.
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det personel, der skal udføre rapporteringsopgaverne, er helt klar o

ver, hvordan dette skal udføres.

UKLASSIFICERET

EDB-lønsysteD for tinelønnede.

Søværnets Rationaliseringsudv~lghar taget principbeslutning

om at indføre et EDB-system vedrørende lønberegning for timelønnet per

sonel. Det sker af hensyn til de fordele, bl.a. i forD af bedre sty

ringsinforoationer, et sådant system forventes at give.

Der er mulighed for at genneoføre projektet sideløbende Ded

et tilsvarende i Flyvevåbnet, og på grund af kildeskat o.v. skal det

freoskyndes så meget, at det kan træde i kraft fra 1. april. Der regnes

dog med en periode på 2-3 oåneder, hvor lønnen udregnes både nanuelt og

ved hjælp af EDB-systeoet.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke myndi~heder der

allerede fra starten vil blive omfattet af systeoet, Den det er hensi~

ton straks at soge inddraget: Søværnets Materielkoooando (SMK) , Søar

tilleriet, Søværnets Televæsen, Søminevæsenet, de tre flådestationer og

Søværnets Eksercerskole.

Forarbejderne vil blive henlagt til en projektgruppe under

SM!C. Første fase vil omfatte en analyse af gældende overenskoDster,

hvorfor gruppen vil soge kontakt med de enkelte oyndigheders lønnings

kontorer og søge at fremskaffe et fyldestgørende grundlag. Gruppen går

i gang omkring 1. december.

UKLASSIFICERET

Deltagelse i 6' NATO Defence Plannin6 Workshop •

.SVK har i oktober med en kommandørkaptajn og en orlogskaptajn

(r) deltaget i den 6' NATO Defence Planning Workshop i ROD.

Denne serie af såkaldte "Planning 'vorkshops" har haft til

formal at saDle deltagere fra alle NATO-lande til fælles drøftelse og

erfaringsudveksling af PPB-systener D.D.

r den 6' Workshop deltog 127 repræsentanter fra 12 NATO-lande

og forskellige hovedkvarterer.

Diskussionen saDlede sig denne gang især OD følgende proble-

Der:

.r.).
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- Oprettelsen af en europæisk MANAGEMENT-skole.

- Planning Eleoent Systeo Report (PESR) i frentiden.

- EDB-problener.

I forbindelse med drøftelsen af en oulig NATO MANAGEMENT

skole i Europa blev det oplyst, at et tidligere aoerikansk tilbud 00

lokaliteter i Obenarnnengau var trukket tilbage. Fra NATO-hovedkvarte

rets side ville der blive arbejdet videre for at finde en anden egnet

placering af en såGnn skolet der i al væsentlighed skal opbygges efter

samoe retningslinier soo det aI!lerikanske "Navy Managenent Systens

Centre" i Monterey i Californien.

Det særlige NATO rapporteringssysteo (PESR t ontalt i Søværns

komnando Orientering nr. 9) påregnes videreført efter de hidtil anvend

te retningslinier t idet systenet dog ned tiden ville blive forsøgt in

tegreret Ded Defence Planning Questionnaire.

EDB-problenerne var for første gang medtaget på dagsordenen

og afslørede en vis nanglende koordination landene ioelle~. Det blev

fra deltagernesside foreslået, at der nedsættes en officiel arbejds

gruppe ned det for~ål at koordinere NATO-aktiviteten indenfor dette OB

råde.

UKLASSIFICERET

Chefsmøde i SVK.

Fredag den 5. deceober holder Chefen for Søværnet chefsDode i

SVle. Dagsordenen onfatter bl.n. orientering OD status for Mcrinestabens

og SMK organisation og etablering, SVN nateriel- og personelplaner

snot den okononiske situation, herunder besparelsesfornnstaltninger.

Deltagere i chefsnodet vil være chefer for koonnndooyndighe

der, flådestationer og skoler saot tjenestegrensinspektørerneo

UKLASSIFICEHET

Den tyske forsvarschefs besøg.

En tale af general Maiziere om sikkerheds- og forsvarspoliti~~

Den vesttyske forsvarschef, general U. de Maiziere, har netop

aflagt besøg i Danmark. Ved en sammenkomst i den tyske ambassade, hvori

bl.a. deltog en række politikere og repræsentanter for værnene, sagde

generalen, at det tyske Socialdemokrati (SPD) også før valget i oktober

.r.).
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var regeringsparti og i væsentlig grad har været medbestemmende om den

store koalitionspolitik.

Der bliver ingen ændring af den hidtidige sikkerhedspolitik.

Forbundsregeringen opfatter som før sin sikkerhedspolitik som en lige

vægtens og fredssikringens politik. Den ene side af denne politik er

det alvorlige og vedholdende forsøg på at nå til en rustningsbegræns

ning og rustningskontrol. Den anden side er garantien for et tilstræk

keligt forsvar af forbundsrepublikken. Under begge synsvinkler forstås

vor stats sikkerhed som en funktion af det forbund, som Danmark så vel

som forbundsrepublikken tilhører - NATO.

Dette forbund, som i sin 20-årige eksistens har bevaret og

opretholdt freden, er også i fremtiden vor sikkerheds garant. Dets fa

ste sammenhold er efter vor opfattelse forudsætningen for at nå til en

afspænding i Europa. Forbundsregeringen vil derfor fortsætte sin hidti

dige politik. Den håber det samme af sine allierede og deres bidrag til

de fælles sikkerhedsanstrengelser.

Ligesom NATO er defensiv, vil også vort bidrag dertil forblive

defensivt. Forbundsværnet er hverken i uddannelse eller i struktur egnet

til en offensiv strategi. Dens opgaver såvel som dens bevæbning og ud

rustning bestemmes af dens indordning i det atlantiske forbund.

I øjeblikket overvejer vi, hvordan vi bedst kan tilpasse vore

stridskræfter til 70'ernes krav. Dertil hører bl.a. en overvejelse af

tjenestetiden. Vi må se på, hvilke erfaringer andre nationer har gjort.

Forbundsregeringen har endnu ikke taget noget fast standpunkt til værne

pligtens længde. De vigtigste kriterier for den indledende undersøgelse

er:

1. en tilstrækkelig grad af sikkerhed og vedligeholdelsen af

forbundsværnets kampkraft.

2. en større forsvars-bevidsthed.

Andre vigtige afgørelser er allerede truffet af den tidligere

regering i sammenhæng med den czekoslovakiske krise. Der er gennemført

love, som skal afhjælpe manglen på soldater med længere tjenestetid, og

fremskaffelse af materiel til alle tre værn. Disse love bliver alle op

retholdt. Det tyske forsvars bidrag vil hverken kvantitativt eller kva

litativt undergå nogen forandring.

Jeg har ringe håb om, sagde generalen, at det europæiske sik

kerhedsproblem vil vise sig mindre i 70'erne end i det forløbne tiår.

Koncentrationen af sovjetiske stridskræfter i DDR, Czekoslovakiet og

.r.r.
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den vestlige del af Sovjetunionen - såvel som den sovjetiske oprust

ning til søs, som stadig har sit tyngdepunkt i østersøen - frembyder

som før for os en umiddelbar alvorlig trussel.

I denne s~tuation har vore to lande fundet sammen i det

nordatlantiske forbund til beskyttelse af deres sikkerhed og til be

varelse af freden. Jeg er taknemmelig for, at der i opfyldelsen af

disse politiske opgaver består et så nært tillidsforhold og samarbej

de mellem danske og tyske soldater. Så vidt det står til mig, vil jeg

gøre alt for at bevar~ dette. Deri ser jeg også meningen med det be

søg, jeg efter general Rambergs indbyd~lse aflægger Deres smukke land,

sluttede den vesttyske forsvarschef.

E B

kæ-~
Brinck-Lund

kontreadmiral
chef for Søværns staben




