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NOTAT
Emne:

Fordeling af flåden ved Flådestation Frederikshavn og Flådestation
Korsør efter udflytning fra Halmen.

GENERELT
1.
På grundlag af aftale om forsvarets ordning af 14 MAR d.å. og i henhold
til direktiv fra "Styringsgruppen for udflytning fra Holmen'' redegøres i dette notat for det operative grundlag (koncept) for flådens virke og de heraf
affødte logistiske behov, der skal kunne opfyldes, for at flåden kan løse sine opgaver. Med udgangspunkt i denne redegørelse og under hensyntagen til
flådens operative struktur og planlagte udvikling frem til år 1997, beskrives
de overvejelser, der ud fra et operativt synspunkt bør ligge til grund for en
fremtidig fordeling af flåden ved flådestationerne Frederikshavn og Korsør.
På grundlag heraf fremsættes forslag til en fordeling af flåden.
Ved fordeling af flåden og med henblik på at kunne dimensionere flådes tationernes fremtidige kapacitet forudsættes det, at midler til planlagte
STANDARD FLEX-enheder (SF 300-enheder) med tilhørende våbenmoduler bevilges,
så ledes at ialt 16 SF 300-enheder med moduler vil være indgået i flådens tal
inden udgangen af år 1997.
KONCEPT
Forsvarets og oermed søværnets operative koncept fremgår af forsvarskonce pten og er baseret på principperne om fremskudt forsvar og fleksibel imødegåelse af agression.
Opgaverne løses inden for rammerne af en uændret organisation for at
si kre en fleksibel overgang mellem fred, spænding/krise og krig.

?.

Fred.
Søværnets primære opgaver i fred omfatter:

3.

- Opretholdelse af indsatsberedskabet samt forberedelse til løsning af
krigsopgaverne,
- overvågning og suverænitetshævdelse,
- efterretningsvirksomhed,
- forberedelse til modtagelse af forstærkninger og
- løsning af civilt prægede opgaver.
Løsning af disse opgaver finder sted bl.a. ved permanent overvågning af
I <'rr ilori et og til stødende områder udført af såvel sejl ende - som landbase1 r•ci<' r nh ede r. Hertil kommer i samme områder maritim tilstedeværelse med sejlt •ncl r r nh eder med henblik på at afvise krænkelser og støtte danske interesser
p,•, 11.iv <' I. Ud over den permanente aktivitet løses opgaverne ved periodevis ø- .
v1• l ,t", OCJ tJdd annelses aktivitet, og opgavernes løsning indebærer aktiviteter
clv11pll'I rn11clt. llrn operative aktivitet medfører behov for logistisk støtte om•,0

0

tatterde materiel, personel og serviceydelser såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid. Den logistiske støtte leveres primært på flådestationer.
4.

Spænding/krise.
I tilfælde af spænding/krise intensiveres overvågnings- og efterretningsvirksomheden, og indsatsberedskabet forøges.
Der udføres indledende forsvarsforanstaltninger , og der ydes støtte til
modtagelse af forstærkninger.
Der vil være permanent, maritim tilstedeværels e i truede områder for umiddelbart at kunne afvise krænkelser af dansk søterritorium og af andre danske interesser.
Indsatsberedskabet øges ved indkaldelse af personel til og udrustning af
enheder i lavere beredskabskategorier, ligesom uddanne lse og træning af disse
enheder intensi veres.
Afhængig af situationen flyttes alle enheder ud fra flådestationerne.
Enhederne spredes, og logistisk støtte påregnes i stigende grad leveret udenfor flådestati onerne.
Som et centralt element i krisestyringen forberedes og gennemføres minelægning, og udpegede enheder indgår i allierede operationsplaner, fortrinsvis
udenfor Skagen, bl.a. med henblik på støtte til modtagelse af forstærkninger.
5.

~-

Søværnets primære opgaver efter et krigsudbrud er at fastholde søherredømmet for at forsvare territoriet og udøve kontrol med adgangsvejene til Østersøen og forbindelseslini erne til og mellem landsdelene. Det forventes, at
flådens skibe vil skulle imødegå krigshandlinger over en længere periode, men
at peri oder med kamphandlinger vil veksle med perioder med stilstand. I stilstandsperioderne genopbygges beredskabet gennem reparati on og genforsyning,
li~esom personellet suppleres/erstattes og sikres fornøden hvile. I disse perioder koncentreres enhederne i udpegede områder (beredskabsområder) bag operationsområdet, og logistisk støtte påregnes i hovedsagen leveret udenfor
flådestationerne.
6.
Til ydelsen af logistisk støtte udenfor flådestat ionerne etableres en
mobil, logi stisk kapacitet til fr'emførelse af støtten i overensstemmelse med
det operative behov .
Som en konsekvens af den øgede trussel mod et mindre antal flådestationer udflyttes vitale dele af flådestationernes støttefac iliteter og personel
for at sikre overlevelse.
7.

Sammenfatning.

Den operative koncept og den dertil knyttede logistiske koncept baserer
sig på en i takt med beredskabsudviklingen stigende uafhængighed af ydelse af
støtten på flådestationerne. Støtten leveres i stigende grad i udpegede beredskabsområder, og flådestationernes faciliteter udflyttes af overlevelsesmæssige grunde. Faciliteter, der ikke hensigtsmæssi gt kan udflyttes, sikres
eft er behov. Som følge heraf bør tyngden i de faciliteter, der ikke hensigtsmæssigt kan udflyttes, etableres i Jyllands-området (Frederikshavn), medens
den mobile kapacitet placeres fremskudt i relation til de enheder, der skal
støttes, d.v.s. fortrinsvis ved stræderne omkring Sjælland. Det vil således
principielt være mest hensigtsmæssigt med en "tung" flådestation tilbagetrukket i Frederikshavn og en "let" flådestation i Korsør fremskudt i det primære
operationsområdes bagland.
orrRATIVE STRUKTUR - SKIBE OG ESKADRER
Il.

Nuværende fordeling.
N11va~cnde fordeling af flådens enheder på de tre flådestationer er ne-

denfo r anført sammen med de
enheder:

dag gældende personelnormer for eskadrestabe og

Flådestation København

Personelnorm

Udrustede enheder
Fregateskadren
stab (17}
3 korvetter af NIELS JUEL-kl. (200)
5 bevogtningsfartøjer af DAPHNE-kl/1 SF-300 (134)
5 kuttere af Ø-kl. (72)

423

Torpedobådseskadren
stab ( 14)
10 missilbåde af WILLEMOES-kl. (155)
Torpedobådenes mobile base (75)
1 tankfartøj af FAXE-kl. (13)

257

Mineskibseskadren
stab (19)
3 minelæggere af FALSTER-kl. (274 incl. elever)

293

Undervandsbådseskadren
stab (24)
3' ubåde ( 2 NARHVAL EN og 1 DELFI NEN-k 1. ( 75)

99

Oplagte enheder
2 fregatter af PEDER SKRAM-kl.
6 torpedobåde af SØLØVEN-kl.
1 tankfartøj af FAXE-kl.
DANNEBROG
diverse mindre fartøjer
personelnorm ialt

1072

Flådestation Korsør
Udrustede enheder
2 minelæggere af LINDORMEN-kl. (54)
2 minestrygere af SUND-kl. (62)
1 transportfartøj SLEIPNER (7)
Oplagte enheder
4 minestrygere af SUND-kl.
3 bevogtningsfartøjer af DAPHNE-kl.
diverse mindre fartøjer
personelnorm ialt

123

Flådestation Frederikshavn
Udrustede enheder
Inspektionsskibseskadren
588
stab (17}
4 inspektionsskibe (3 HVIDBJØRNEN- og 1 BESKYTTEREN-kl.)(459)
4 inspektionskuttere (3 AGDLEK- og 1 MAGEN-kl.)(112)

Oplagte enheder
1 inspektionsskib af HVIDBJØRNEN-kl.
1 inspektionskutter af MAGEN-kl.
4 kuttere af Ø-kl.
1 minelægger af FALSTER-kl.
1 ubåd af DELFINEN-kl.
diverse mindre fartøjer
personelnorm ialt

588

9.

Forventet indfasning.
På baggrund af opstillede planer forudses følgende enheder indfaset i
perioden frem til og med 1997:
Kampenheder
Undervandsbåde
STANDARD FLEX 300

3
16

Fiskeriinspektionsenheder
Inspektionsskibe
4
Inspektionskuttere
2

(TUMLEREN-klassen)
(FLYVEFISKEN-klassen)
(THETIS-klassen)
(afløsning for MAGEN-klassen)

Nedenstående enheder/klasser forventes udfaset af flåden
til og med 1997:
Kampenheder
Fregatter

2

Torpedobåde
Undervandsbåde
Minerydningsfartøjer

6
2
6

perioden frem

(PEDER SKRAM-klassen, uden godkendt erstatningsbyggeri)
(SØLØVEN-klassen)
(DELFINEN-klassen)
(SUND-klassen)

Farvandsovervågningsenheder
Bevogtningsfartøjer
8
(DAPHNE-klassen)
Fiskeriinspektionsenheder
Inspektionsskibe
4
Inspektionskuttere
2
10.

(HVIDBJØRNEN-klassen)
(MAAGEN-klassen)

Flådens sammensætning 1997.
Udfra ovenstående forudses flåden ved udgangen af 1997 være sammensat
som følger:
Kampenheder
Korvetter
Missilbåde
Undervandsbåde
Minelæggere
Kabelmine læggere
STANDARD FLEX 300

3
10
5
4
2
16

Farvandsovervågningsenheder
Orlogskuttere
9
Fiskeriinspektionsenheder
Inspektionsskibe
5
Inspektionskuttere
5
Sk i be t il særlige formål
Ta nkski he
2

Transportfartøj
Kongeskib
SÆRLIGE KRAV VEDRØRENDE BASERING AF SF-300 ENHEDER
11 .

Genere 1t.
Principielt er det af logistiske årsager hensigtsmæssigt at basere enheder af samme skibstype samt enheder med identiske materiel- og våbensystemer
på samme flådestation, idet forsyningstjeneste og vedligeholdelses- og reparationskapacitet herved vil kunne forenkles og koordineres. Dette forhold gør
sig i særlig grad gældende for SF 300-enhederne, idet STANDARD FLEX-koncepten
er baseret på lav bemanding om bord, hvorfor den logistiske støtte i det væsentligste må etableres på land. I dette afsnit redegøres for de aspekter,
der vurderes at være af væsentlig betydning for valg af SF 300-enhedernes basering.
12.

Logistik i fredstid.
Målsætningen for logistik i fredstid er etablering af rationelle og økonomiske driftsforhold - alt under hensyntagen til opnåelse af optimal forberedelse til en krigsmæssig indsats.
Følgende logistiske elementer omtales:
-

Værksteder,
forsyning,
uddannelse og
bemanding.

a.

Værksteder.
STANDARD FLEX-koncepten medfører i væsentlig grad en uafhængighed mellem
vedligeholdelse for henholdsvis skib og våben- og elektroniksystemer. I henhold til gældende planer vil hovedværkstedsfunktionerne for SF 300-enhederne
da også blive udført ved civile danske værfter, medens hovedværkstedsfunktionerne for våben- og elektronikudstyr (moduler+ hovedsystemer) vil blive udført ved flådestationernes specialværksteder samt evt. hos materielleverandører. Hovedværkstedsfunktioner for våben- og elektronikområdet er dog begrænset til i det væsentlige at omfatte de mekaniske dele af dette materiel. Materiel under eftersyn på hovedværksteder (4. og 5. echelon) vil normalt have
længere terminer og den gennemsnitlige beredskabsværdi vil være forholdsvis
ringe, hvorfor placering af hovedværksteder i forhold til SF 300-enhederne
ikke tillægges særlig betydning. Serviceværkstedsfunktionen (for SF 300-enheder 2. og 3. echelon), såvel den stationære som den mobile, udgør en betydelig faktor for beredskabet i såvel fred som i krig samt for den rationelle
udnyttelse af materiel og personel. Serviceværkstedsfunktionerne kræver specialuddannet bemanding og omkostningstungt specialudstyr. Den mobile servicefunktion bør være en integreret del af den stationære serviceværkstedsfunktion og mobiliteten bør ekserceres i vid udstrækning i fredstid. Serviceværkstederne skal indgå i nært samarbejde med SF 300-enhederne. En dublering af
SF 300-enhedernes specialværksteder vil være omkostningskrævende og driften
kan ikke optimeres økonomisk.
Det kan på denne baggrund konkluderes, at hovedværkstedsfunktioner kan
placeres uafhængigt af SF 300-enhedernes basering, medens rationel opbygning
af den beredskabsmæssigt afgørende servicefunktion kræver samlet og kolokeret
placering af SF 300-enhederne.
b.

Forsyning.
Behovet for reservedele til hovedværksteder og serviceværksteder vil på
flere områder være afvigende. Serviceværkstedernes behov vil i særlig grad
være delsystemer/elektronikkort, idet service i videst mulige udstrækning
skal haseres på hurtig udskiftning. Investeringen på dette område må farven-

tes al være noget større end ved traditionel komponentudskiftning/reparation.
Af hensyn til effektiviteten og forsyningsøkonomien bør SF 300-enhederne
derfor baseres ved depotet for serviceværkstedernes udskiftningsdele.
c.

Uddannelse.
Opbygning af en dedikeret basehavn for SF 300-enhederne giver bedste
baggrund for uddannelse og træning af nyt personel - såvel for serviceværkstedspersonel som for besætning.
En basehavn for alle SF 300-enheder vil således give optimeret mulighed
for opbygning og vedligeholdelse af ekspertise og "team spirit".
d.

Bemanding.
De planlagte 16 SF 300-enheder kræver
standardbesætninger, der alle
skal have en indgroet "multi-rolle holdning" til at kunne udføre/støtte alle
roller (farvandsovervågning, minering, kamp, minerydning og antiubådskrigsførelse). Udover de operative SF 300-enheder udrustet i forskellige roller,
vil der være specialisthold til de resterende moduler. Rolleskift for al l e
planlagte enheder bør øves tit og ofte på og uden for basen. Et optimalt
samvirke og opbygning af "team spirit" kræver, at besætningen baseres et sted
= en flådestation for SF 300-enhederne.
En base for SF 300-enheder er således en forudsætning for en rationel
udnyttelse af besætningerne.
13.

Logistik i krigstid.
Kun mobilfunktionen og deployerende funktioner på serviceværkstedsniveau
kan tænkes anvendt i krigstid. Hovedværksteder skal være forberedt for omstilling til serviceværksteder og til mobildeployering. Behov for forsyninger
skal også kunne dækkes ved mobil levering, idet SF 300-flåden skal kunne opereres uafhængigt af fredsbaser, men med støtte fra disse basers mobile støtteenheder. Rolleskift må antages at være overstået før krigsudbrud. Maksimal
kampudrustning har da fundet sted, dvs. alle moduler vil være i drift,
f.eks. 12 kamp/antiubådskrigsførelse
4 minerydning
Placering af SF 300-enhederne på flådestationerne er således ikke relevant i krigssituationen, men det må understreges, at udflytning/deployering
af logistisk støtte bliver optimal, hvis den er planlagt og styret fra en base.
14.

SF 300-enhedernes udvikling.
STANDARD FLEX-koncepten har en indbygget mulighed for at kunne acceptere
en løbende udvikling for så vidt angår våben- og elektroniksystemer. En sådan
udvikling må antages at fortsætte gennem projektets levetid, der er antaget
at være ca. 30-40 år. På kortere sigt vil minerydnings-, antiubådskrigsførelses- og våbensystemmoduler være under teknisk/ operativ projektudvikling indtil 1996/97, ihvorvel de primære basisfunktioner for disse systemer forvente?
operative fra ca. 1993. Den taktisk/operative udnyttelse af SF 300-enhederne
vil også være en kontinuerlig proces, der vil kræve inspiration og tilpasning
Lil ændrede muligheder.
Det vil på denne baggrund være en betydelig fordel at kunne kommunikere
og introducere projektudvikling i et samlet SF 300 flådemiljø. Taktisk/operativ udvikling fremmes også ved et tilhørsforhold og mulighed for direkte erfaringsudveksling.

Konklusion.
Ud fra økonomiske såvel som logistiske og udviklingsmæssige hensyn bør
',I 300-e nhederne baseres saml et på en base.
l') .

FORDE LING AF ENHEDER
Indledende betragtninger.
Ifølge forsvarsforliget er det bestemt, at flåden - og Orlogsværftets
specialværksteder - skal udflyttes fra Holmen og baseres på de to provinsflådestationer, "i hovedsagen til Flådestation Frederikshavn". Udgangspunkt
for udflytning af eskadrer/skibe fra Holmen vil være, at Inspektionsskibseskadren med stab, 5 inspektionsskibe og 5 inspektionskuttere allerede er baseret på Flådestation Frederikshavn, samt at denne flådestation gennem flere
år har været forberedt til at modtage Undervandsbådseskadrens stab og ubåde.
Minestrygere af SUND-kl., som skal afløses af SF 3OO-enheder, er baseret ved
Flådestation Korsør, som i tidens løb hovedsagelig har været anvendt af Mineskibseskadren og af søværnets mindre enheder. Tilbage at fordele mellem de
to provinsflådestationer er der Fregateskadren, Torpedobådseskadren og Mineskibseskadren med respektive stabe, samt SF 3OO-enhederne i takt med, at disse enheder indgår i flådens tal.
På baggrund af forliget vil det være naturligt at overveje etablering af
hovedværksteder hovedsageligt ved Flådestation Frederikshavn og således gøre
denne flådestation til en flådestation, hvor størstedelen af hovedværkstedsvedligeholdelse - eller "tung" vedligeholdelse - af flådens skibe kan foretages, og Flådestation Korsør til en flådestation, hvor lettere vedligeholdelse/reparationer vil kunne foretages, idet placeringen af hovedværksteder
stort set er uafhængig af skibstypernes basering.
16.

Kriterier for fordeling.
Herudover kan følgende kriterier opstilles for fordeling af eskadrer/
enheder ved Flådestation Frederikshavn og Flådestation Korsør:

17.

1A

a.

Operative kriterier, omfattende:
- Operative planer og opgaver,
beredskab,
rolleskift for SF 3OO-enheder,
udholdenhed,
forlægninger til/fra primære operations- og øvelsesområder,
operativ samvirkeuddannelse,
meteorologiske forhold.

b.

Logistiske kriterier, omfattende:
- Krav til støtte i baseområdet,
- krav til støtte i operations-/øvelsesområdet,
- basering af enheder af samme type på samme flådestation.

c.

Personelmæssige kriterier, omfattende:
- Karrieremuligheder og muligheder for job-rotation inden for
samme område,
- uddannelsesmuligheder,
- udgifter i forbindelse med forflyttelser og udstationering
under uddannelse,
- bosætning/beskæftigelse for familie.

d.

Kapacitetsmæssige/økonomiske kriterier, omfattende:
- Størrelsen af flådestationen, inkl. bygninger m.v., og mulighed for udvidelse,
- investeringsbehov,
- driftbesparelser.

Operative kriterier.
I fredstid må flåden kunne øve de opgaver, der skal kunne løses i spæn<l1r1g s prrioder og krig. Øvelsesområderne omfatter danske farvande med skydeom-

t·~ocr og dykke- og antiubådsøvelsesområder i Kattegat, Skagerrak og Østersøen. Erfaringer har vist, at der i Kattegat og Skagerrak ofte er vejrmæssige
begrænsninger for operationer og øvelsesvirksomhed med mindre enheder, hvorimod det så godt som under alle vejrforhold vil være muligt at gennemføre operationer med mindre enheder næsten overalt i det primære operationsområde. Operationer med større enheder er ikke i nævneværdig grad pålagt vejrmæssige
begrænsninger. En forudsætning for gennemførelse af flådens operationer i
spændingsperioder og krig er, at skibschefer og personel har et grundigt
kendskab til potentielle operationsområder, et kendskab som kun kan opnås
gennem intensiv sejlads under øvelser i områderne i fredstid. Det er derfor
af betydning, at afstande fra base til øvelsesområder er kort. I det som
bilag vedlagte kort er operations- og øvelsesområder indtegnet med angivelse
af afstande til baseområder. Søværnet er pålagt i fredstid at opretholde danske styrkers tilstedeværelse i Østersøen. Udover almindelig patruljevirksomhed vil flådens enheder i muligt omfang gennemføre enhedsuddannelse i Østersøen; taktisk samvirkeuddannelse og større taktiske øvelser gennemføres ligeledes i vid udstrækning i Østersøen samt i de danske stræder.
En forudsætning for, at flåden i fredstid og under spændingsforhold kan
udføre sine opgaver er, at det af Forsvarskommandoen pålagte materiel- og
personelmæssige beredskab opretholdes. I såvel som uden for det primære operationsområde må materieleftersyn og reparationer kunne udføres, forsyninger
leveres og den nødvendige personelstyrke være til rådighed. Flåden må være
forberedt på at kunne operere gennem længere tid. Mulighederne for, at flåden
i fremtiden kan gennemføre pålagte opgaver, vil endvidere i høj grad være baseret på SF 3OO-enhedernes evne til i en spændingssituation hurtigt og fleksibelt at kunne skifte fra en rolle til en anden alt afhændig af det operative behov. Det er således et operativt krav, at moduler indeholdende de forskellige våbensystemer til SF-3OO enhederne kan skiftes på få timer inden for
såvel som uden for operationsområdet, hvilket bør øves jævnligt i fredstid.
Flåden må i en spændingssituation være forberedt på i henhold til godkendte
og for Danmark forpligtende NATO-planer at stille enheder til NATO-flådestyrker for løsning af særlige opgaver i Nordsøen og Atlanterhavet samt på at
skulle løse opgaver i forbindelse med modtagelse af allierede forstærkninger.
Flådens operationer i spændingssituationer og krig vil i overensstemmelse med forsvarskoncepten og gældende operationsplaner fortsat være koncentreret omkring det primære operationsområde: Stræderne og den midterste og vestlige del af Østersøen med vægt på Sundets sydlige del. Det vil i den forbindelse være af betydning, at især de mindre enheder ved basering er til stede
i eller i nærheden af det primære operationsområde.

19.

Logistiske kriterier.
Søværnet vil i fremtiden blive mere afhængig af mindre enheder med større kampkraft, men med begrænset udholdenhed og begrænsede muligheder for
fejlfinding og reparation ved egen foranstaltning. Som følge heraf er der et
stort behov for logistisk støtte til mindre enheder. Større enheder med stor
udholdenhed har ikke samme behov for logistisk støtte under operationer som
mindre enheder, idet erfaringer dog har vist, at større enheder også kan have
behov for støtte, f.eks. til reparationer og for levering af reservedele, ligesom operationer gennem længere tid vil medføre behov for levering af forsyninger til små såvel som store enheder. Det er på denne baggrund ønskeligt,
at flådens mindre kampenheder baseres i eller i nærheden af det primære operationsområde. Større enheder vil kunne baseres uden for operationsområdet.
Denne basering tilsikrer for mindre enheder også, at forlægning til operations- og øvelsesområder forkortes, hvorved mindre enheders nedslidning af
materiel og personel begrænses, og brændstofforbrug reduceres.
Flådens operationer i overensstemmelse med den operative koncept medfører behov for, at den logistiske støttekapacitet uden for base dimensioneres
til drift og lelt ere vedligeholdelse af flådens kampenheder. Dette medfører,
at den logi stiske støtte i det primære operationsområde skal have en stor
grad af mobilitet.

korvet ter og minelæggere.
På denne baggrund samt under hensyntagen til de opstillede kriterier har
Søværnets operative Kommando således vurderet tre modeller for fordeling af
flåden ved Flådestation Frederikshavn og Flådestation Korsør.
23 .

Model A
Flådestation Frederikshavn
Fregateskadren
Stab (17)
3 korvetter (200)
9 Ø-kl. kuttere (72)
Undervandsbådseskadren
Stab (24)
5 undervandsbåde (75)

289

99

Mineskibseskadren
Stab ( 19)
4 minelæggere af FALSTER-kl. (274)
2 minelæggere af LINDORMEN-kl. (54)

347

Inspektionsskibseskadren
Stab (17)
5 inspektionsskibe (459)
5 inspektionskuttere (112)

588

Uden for eskadrer
1 transportfartøj SLEIPNER (7)
1 tankfartøj af FAXE-kl. (0)
1 DANNEBROG (50)

57
1380

Flådestation Korsør
16 SF 300-kl. (264)
Torpedobådseskadren
Stab (14)
10 missilbåde af WILLEMOES-kl. (155)
Søværnets Mobile Base (75)
1 tankfartøj af FAXE-kl (13)

264

257

521

_Bemærkninger til model A
Ved basering af flådens mindre kampenheder omfattende SF 300-enheder og
missilbåde ved Flådestation Korsør vil disse være til stede i det primære operationsområde, og operationer og øvelsesvirksomhed vil kunne udføres herfra
under alle forhold. Korvetter, minelæggere og ubåde vil have lang forlægning
fra Flådestation Frederikshavn til det primære operationsområde, men korvetter og ubåde kun kort forlægning til dykke- og antiubådsøvelsesområder i Skaqrrrak. Denne basering tilgodeser på meget hensigtsmæssig vis den planlagte
oq forudseelige anvendelse af miner i søværnet. De operative kriterier vil
llrrudover være tilgodeset. Det vurderes, at der ved basering af SF 300-enheclc'r og Søværnets Mobile Base samt to missilbatterier ved Flådestation Korsør
v1 l være behov for bygning/anskaffelse af lokaliteter til bl.a. værksteder,
oplH'varing af moduler og garager. Eksisterende faciliteter ved de to flåde•, t ,li ioner udnyttes godt ved denne fordel ing.
?4.

25.

Model B
Flådestation Frederikshavn
Mineskibseskadren
Stab (19)
4 minelæggere af FALSTER-kl. (274)
2 minelæggere af LINDORMEN-kl. (54)
Undervandsbådseskadren
Stab (24)
5 undervandsbåde (75)
Ins ektionsskibseskadren
Sta (17)
5 inspektionsskibe (459)
5 Inspektionskuttere (112)

347

99

6

Uden for eskadrer
9 Ø-kl. kuttere (72)
1 transportfartøj SLEIPNER (7)
1 DANNEBROG (50)
1 tankfartøj af FAXE-kl. (0)

588

129
1163

Flådestation Korsør
16 SF 300-kl. (264)
Fregateskadren
Stab (17)
3 korvetter (200)
Torpedobådseskadren
Stab (14)
10 missilbåde af WILLEMOES-kl. (155)
Søværnets Mobile Base (75)
1 tankfartøj af FAXE-kl. (13)

264

217
481

257
738

Bemærkninger til model B.
Ved basering af korvetter, missilbåde og SF 300-enheder ved Flådestation
Korsør vil disse kampenheder være til stede i det primære operationsområde.
Operationer og øvelsesvirksomhed, herunder især samvirkeøvelser og taktiske
øvelser vil kunne udføres herfra under alle forhold, hvilket driftøkonomisk
vil være en fordel. For korvetterne vil forlægning til dykke- og antiubådsområder salllTlenlignet med model A dog medføre længere forlægninger. Bortset herfra vil de operative kriterier være opfyldt. Logistisk vil der være visse
fordele forbundet med at basere enheder med samme våbensystem, f.eks. sømåls- og luftmålsmissiler, ildledelsesanlæg, elektroniske sensorsystemer m.m.
ved samme flådestation. Personelmæssigt vil en placering af korvetter, misilbåde og SF 300-enheder på samme flådestation udvide mulighederne for jobrotation.
Minelæggere og ubåde, som kan henføres under kategorien større eller merr udholdende enheder, vil have lang forlægningstid fra Flådestation Frederik s havn til det primære operationsområde. Basering af korvetterne ved Flåde', l il tion Korsør vil endvidere kræve mere kajplads, end der i dag er til rådigli<'d i fl ådes tationshavnen. Kravet vil kunne tilgodeses ved at foretage en
26.

mind re udvidelse af kajanlæggene på Flådestation Korsør eller ved, at Korsør
Kommune evt. omkostningsfrit lader søværnet overtage en del af Korsør Civilhavn i forbindelse med etablering af en fast forbindelse over Storebælt. Afhængig af hvorledes behovet for lager- og værkstedskapacitet som følge af udflytning fra Holmen vil blive tilgodeset, vil der endvidere være mulighed for
erhvervelse af kajplads i forbindelse med leje/køb af faciliteter hertil på
Korsør havn. Det vurderes, at der ved basering af SF 300-enhederne og Søværnets Mobile Base samt to missilbatterier ved Flådestation Korsør vil være behov for bygning/anskaffelse af faciliteter til bl.a. værksteder, opbevaring
af moduler og garager.
Basering af tre korvetter ved Flådestation Korsør vil forbedre muligheden for evt. at bibeholde statens isbrydere i Frederikshavn, jf. forsvarsforligets overvejelser om flytning af statsisbryderne til Holmen.
27.

MODEL C
Flådestation Frederikshavn
Fregateskadren
Stab (17}
3 korvetter (200)
9 Ø-kl. kuttere (72)

289

Torpedobådseskadren
Stab (14)
10 missilbåde af WILLEMOES-kl. (155)
Søværnets Mobile Base (25)
1 tankfartøj af FAXE-kl. (13)

207

Undervandsbådseskadren
Stab (24)
5 undervandsbåde (75)
Inspektionsskibseskadren
Stab ( 17}
5 inspektionsskibe (459)
5 inspektionskuttere (112)
Uden for eskadrer
1 DANNEBROG ( 50)
1 tankfartøj af FAXE-kl. (0)
1 transportfartøj SLEIPNER (7)
Mineskibseskadren
Stab ( 19)
4 minelæggere af FALSTER-kl. (274)

99

588

57

293
1533

Flådestation Korsør
16 SF 300-kl. (264)
2 minelæggere af LINDORMEN-kl. (54)
Søværnets Mobile Base (50)
28 .

264
54
50
368

Bemærkninger til model C.
Ved basering af SF 300-enhederne og de to kabelminelæggere ved Flådestalion Korsør vil disse være til stede midt i operationsområdet, og operationer
og øve l ses virk somhed vil for di sse enheder kunne udføres herfra under alle

forh ol d. Basering af skibe ved Flådestation Frederikshavn vil generelt medføre lang forlægning til operationsområdet, hvilket især for missilbådene vil
resultere i øget nedslidning af materiel og medføre øget forbrug af reservedele, olie og arbejdstid. Endvidere vil dårlige vejrforhold hindre/genere de
mindre kampenheders forlægning til operationsområdet samt gennemførelse af øvelsesvirksomhed. Fra Flådestation Frederikshavn vil korvetter og ubåde have
kort forlægning til dykke- og antiubådsøvelsesområderne i Skagerrak. Den mobile logistiske støttekapacitet, som kræves for at kunne betjene de mindre
kampenheder i det primære operationsområde, må for at opnå den bedste udnyttelsesgrad være baseret sammen med de mindre kampenheder i fredstid. Basering
af missilbådene på Flådestation Frederikshavn og SF 300-enhederne på Flådestation Korsør vil således kræve en opsplitning af den mobile støttekapacitet, som for missilbådenes vedkommende skal kunne følge disse fra Frederikshavn til operationsområdet. Dette vil endvidere kræve en tilpasning af den
logistiske kapacitet ved Flådestation Korsør, alternativt, at missilbådene
skal trække sig tilbage for at få tilgodeset deres logistiske behov fra den
jyske halvø.
29.

Alternative modeller.
Yderligere alternative modeller har været overvejet, herunder bl.a. mulighederne for at justere model C således, at Undervandsbådseskadren blev
placeret sammen med SF 300-enhederne på Flådestation Korsør. Imod flytning af
Undervandsbådseskadren til Flådestation Korsør taler imidlertid den kendsgerning, at Flådestation Frederikshavn er forberedt på at modtage Undervandsbådseskadren, idet bl.a. akkumulatorværksted og -opbevaring sfa c iliteter samt
torpedodepoter med værksteder m.m. er etableret her. Ubåd ene hører ligeledes
til den udholdende skibstype, og forl ægning til dykkefelterne i Skagerrak er
kort, ligesom ubådene i en spændingsperiode og krig skal genforsynes og repareres ved en tilbagetrukket base. Dette alternativ er derfor vurderet operativt uacceptabelt.

VURDERING AF MODELLER
30.

Vurdering af model A.
Basering af SF 300-enheder og missilbåde ved Flådestation Korsør og den
øvrige del af flåden ved Flådestation Frederikshavn vil ud fra en operativ
betragtning kunne danne et godt og hensigtsmæssigt grundlag for flådens fremtidige, operative virke. Fortsat basering af missilbåde og SF 300-enheder i
det primære operationsområde vil sikre disse enheder mulighed for operationer
og øvelsesvirksomhed under så godt som alle forhold og uden lange forlægninger med nedslidning og øget ressourceforbrug til følge. Basering af SF 300enhederne med tilhørende moduler i Korsør vil medføre, at søværnets minerydningsvirksomhed forbliver i Korsør. Ændring af minelæggernes basering fra København til Frederikshavn og fortsat basering af minerydningsvirksomheden og
minelægningsvirksomheden ved to forskellige flådestationer vurderes at være
uden betydning for det fortsatte organisatoriske tilknytningsforhold til Mineskibseskadren. Det vurderes, at denne model både hvad angår fordeling af
antal skibe og antal personer er i overensstemmelse med forsvarsforligets
krav om udflytning "i hovedsagen til Flådestation Frederikshavn".
Vurdering af model B.
Ud fra en operativ betragtning vurderes denne model at være en hensigtsllkr<;s ig løsning, som vil kunne danne et godt grundlag for flådens fremtidige
or or ative virke. Ud over de oper ative fordele, det vil have at bevare baserin g af korvetter, missilb åde og SF 300-enheder i det primære operationsområde ' , <; kal ogs å de logistis ke og personelmæssige fordele ved denne model fremlwv<",. Mode l B vil imidl ert id kræve e n udbygning af kajanlæg i Flådestation
f m'•,ør hav n, med mi ndr e kajplads i Kor s ør vil kunne sk affe s på anden vis, f.
31.

ek s. i forbindelse med køb/leje af egnede faciliteter til værksteder, lagre,
garager m.m. på Korsør havn. Denne model vil udvide mulighederne for job-rotation i Sjællandsområdet. Mulighederne for fortsat at lade statsisbryderne
forblive ved Flådestation Frederikshavn forbedres.
32.

Vurdering af model C.
Opsplitning af de mindre kampenheder mellem de to flådestationer vil for
missilbådene medføre væsentlige operative ulemper i form af længere forlægninger, afhængighed af vejrforholdene m.m. og logistiske ulemper i form af
nedslidning, øget ressourceforbrug og en opsplitning og udbygning af den mobile støttekapacitet med forøgede driftsøkonomiske merudgifter til følge.
Flåden vil imidlertid - også fordelt efter denne model - kunne løse pålagte
opgaver, men modellen vil sammenlignet med de to andre modeller danne et mindre godt grundlag for flådens fremtidige, operative virke.

KONKLUSION OG ANBEFALING
33. Fordeling af antal skibe og personel ved de to flådestationer
stemmelse med de tre opstillede modeller vil være:
Model A
Flådestation Frederikshavn
Flådestation Korsør

36 skibe og 1380 personer
27 skibe og 521 personer

Model B
Flådestation Frederikshavn
Flådestation Korsør

33 skibe og 1163 personer
30 skibe og 738 personer

' Model C
Flådestation Frederikshavn
Flådestation Korsør

45 skibe og 1533 personer
18 skibe og 368 personer

overens-

34. På baggrund af de af den operative koncept affødte operative krav og logistiske behov vurderes den i overensstemmelse med mpdel A skitserede fordeling af de mindre kampenheder omfattende SF 300-enheder og missilbåde samt
Søværnets Mobile Base til den "lette" flådestation, Flådestation Korsør, og
øvrige, større og mere udholdende enheder til den "tunge" flådestation, Flådestation Frederikshavn, at være den optimale fordeling for flådens fremtidige operative virke. Da baseringen tilsikrer de mindre kampenheders tilstedeværelse i deres operationsområde og vurderes at være i overensstemmelse med
forsvarsforligets krav om udflytning "i hovedsagen til Flådestation Frederikshavn", skal denne fordeling anbefales.
15 . Såfremt der af hensyn til balancen i fordeling af skibe og personel imellem de to flådestationer vil være behov for basering af flere skibe og mere personel ved Flådestation Korsør, kan en fordeling i overenstemmelse med
111ode l B anbefales, hvorved de tre korvetter i forhold til model Aflyttes til
I lådestation Korsør, en løsning som også vil være operativt hensigtsmæssig.
Såfremt der stilles krav om, at flere skibe og mere personel skal baseres ved Flådestation Frederikshavn, kan dette krav tilgodeses ved valg af mocl r l C, idet der skal gøres opmærksom på, at denne løsning anses for at være
operati vt mindre hensigtsmæssig samt økonomisk belastende.
II

/\lll STATION KØBENHAVNs (HOLMEN) OPGAVER SOM ANLØBSHAVN

lb.

N~r rlådes tation København nedlægges, skal flådens skibe kunne anvende

de eks is terende kajanlæg på Nyholm som anløbshavn. Den service, der s kal kun ne ydes , skal være den samme, som skibene modtager under ophold i en almindelig provinshavn. Holmen vil ikke blive planlagt anvendt som anløbshavn i
krig.
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fordeling af flåden ved Flådestation Frederikshavn
og Flådestation Korsør efter udflytning fra Holmen
dimensionering af flådestationerne samt udflytning
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1.

SITUATION

IDAG

I. Indledning.

1.

Grundlag for arbejdet.

1.1.

Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgik den 14. marts 1989
aftale om Forsvarets ordning
1989-91.

Som led i denne ordning aftaltes bl.a følgende vedrørende søværnet:
"Søværnets støttestruktur tilpasses de operative enheders behov. Flådestation København reduceres til anløbshavn og eskadrer, skibe og Orlogsværftets specialværksteder udflyttes til provinsflådestationer, i hovedsagen til Flådestation Frederikshavn. Søværnets Materielkommandos struktur tilpasses. De eftersyns-, reparationsog vedligeholdelsesarbejder, der i dag udføres på Orlogsværftet, bortset fra på specialværkstederne, udbydes til
civile danske værfter med fornøden kapacitet.
Udflytningen gennemføres på baggrund af en detailplanlægning, der udføres i samarbejde med personelorganisationerne og fremlægges til aftaleparternes godkendelse
senest ultimo september 1989.
Det tilstræbes, at der, når udflytningen er gennemført, opnås en driftsbesparelse i størrelsesordenen ca.
90-100 mio.kr.
Skolestrukturen reorganiseres og forenkles, og antallet af skoler reduceres fra 7 til 4. søværnets skoler vil
herefter omfatte:
Søværnets Officersskole på Holmen
søværnets sergent- og Reserveofficersskole i
Frederikshavn
søværnets Grundskole i Avderød
søværnets Specialskole fordelt på Holmen, Avderød
og Frederikshavn m.m.
Tilpasningerne gennemføres under fornøden hensyntagen
til personellet.
Forsvarsministeriet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af de ledige bygninger og arealer på
Holmen. Planen forelægges for aftaleparterne til godkendelse.
I den forbindelse overvejes blandt andet følgende muligheder:
En samling af Farvandsvæsenets administration og skibe i hensigtsmæssigt omfang på Holmen, flytning af statens isbrydere fra Frederikshavn til Holmen og en hel el-
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ler delvis omplacering af andre offentlige institutioner
til Holmen som for eksempel Rigsarkivet, Det Kongelige
Bibliotek og Kort- og Matrikelstyrelsen. Samtidigt overvejes overflødige bygninger og arealer, som for eksempel
Margretheholm, afhændet."
1. 2.

På grundlag af aftale om Forsvarets Ordning 1989-91
nedsatte Forsvarsministeren den 21. marts 1989 styringsgruppen vedrørende udflytning fra Holmen til at lede arbejdet med udarbejdelse af deta ilplanlægningen.
Til at forestå det prakti ske arbejde nedsatte styringsgruppen på et møde den 26. maj 1989 "Arbejdsgruppen
under Styringsgruppen vedrørende udflytning fra Holmen",
som på grundlag af sit komm issorium (bilag 1) har udarbejdet nærværende detailplan.

1. 3.

I forbindelse med arbejdsgrupp ns undersøgel ser har
der været etableret arbejdsgrupper og -elementer. Disse
har indsamlet materiale, foretag et analyser og fremsat
forslag til brug for arbejdsgruppens løbende vurderinger
og arbejde. Chefen for søværnets Materielkommando og Inspektøren for Søværnet har ligeledes iværksat tilsvarende
aktiviteter. Bilag 2 indeholder ov rsigt over samtlige
disse grupper m.v. samt de afgivne r pport r.

1.4.

Parallelt med gruppens arbejde har Ch fen for søværnets Materielkommando udarbejdet redegørelser til styringsgruppen vedrørende udbydelse af resterende skibsvedligeholdelsesarbejder fra Orlogsværftet samt vedrørende
tilpasning af søværnets Materielkommandos Centralledel ses
organisation. Tilsvarende har Inspektøren for Søværnet
udarbejdet forslag til reorganisering og forenkling af
skolestrukturen med 4 skoler. Hovedresul terne af disse
arbejder for såvidt angår personel, bygninger og økonomi
er medtaget i nærværende rapport, der således sammenst iller samtlige konsekvenser på disse områder af udflytningen fra Holmen.
I et særligt bind er udarbejdet separat resume for
alle fire rapporter.

1.5.

Arbejdsgruppens rapport består af 4
veauer:
1.
2.
3.
4.

informationsni-

Resume.
Hovedrapporten.
6 bilag.
10 klassificerede tillæg.

Opmærksomheden skal henledes på, at underarbejdsgruppernes indstillinger ikke har kunnet følges i alle henseender.
Hovedrapporten er disponeret i 3 dele adskilt af
skilleblade.
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Del 1 - omfattende introduktion og en beskrivelse af
situationen i dag - består af kapitel I og II.
Del 2 omfatter koncept for den fremtidige logistiske
støtte, flådens fordeling samt dimensionering og indretning af såvel de to flådestationer som Marinestation Holmen. Denne del afsluttes med en redegørelse for de samlede konsekvenser af udflytninger opdelt på bemanding, investeringsudgifter, driftudgifter samt endeligt de karriere- og trivselsmæssige konsekvenser for personellet. Del
2 omfatter kapitlerne III-VII incl.
Del 3 indeholder forslag til plan for udflytningen og
en implementeringsorganisation og omfatter alene kapital
VIII.
1.6.

Opmærksomheden henledes på, at samtlige beløb vedrørende bygninger m.v. og ikke-personelrelaterede driftudgifter i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning overalt i planen er anført excl. Moms.
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II. Situationen i dag.
1.

søværnets opgaver.
Søværnets operative koncept er baseret på principperne om fremskudt forsvar og fleksibel imødegåelse af enhver mulig, truende eller iværksat aggressiv handling.
Rammerne for organisationen ændres ikke ved overgangen fra fredstilstand til spændings- og krigssituationer.
Herved sikres kontinuitet og fleksibilitet i opgavernes
løsning.

1.1. søværnets opgaver i fred omfatter:
- opretholdelse af indsatsberedskab.et samt forberedelse til løsning af krigsopgaverne,
- overvågning og suverænitetshåndhævelse,
- efterretningsvirksomhed,
- forberedelse til modtagelse af forstærkninger,
- mine- og sprængstofuskadeliggørelse i danske
farvande og havne og
- civilt prægede funktioner, herunder fiskeriinspektion, redningstjeneste, søopmåling ved Grønland,
støtte til civile myndigheder (politi, toldvæsen)
etc.
Opgaverne indebærer permanent overvågning af søterritoriet og tilstødende områder udført af såvel sejlende
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som landbaserede enheder. Ud over den permanente aktivitet løses opgaverne ved periodevis øvelses- og uddannelsesaktivitet. Opgavernes løsning indebærer aktiviteter
døgnet rundt. Den operative aktivitet medfører behov for
logistisk støtte omfattende materiel, personel og serviceydelser såvel indenfor som udenfor normal arbejdstid.
Den logistiske støtte leveres primært på flådestationer.
1.2.

I tilfælde af spænding eller krise intensiveres overvågnings- og efterretningsvirksomheden, og indsatsberedskabet forøges. Indledende forsvarsforanstaltninger iværksættes, og der ydes støtte til modtagelse af forstærkninger.
Der vil være permanent, maritim tilstedeværelse i
truede områder for umiddelbart at kunne afvise krænkelser
af dansk søterritorium og af særligt udsatte danske aktiviteter, eksempelvis skibsfart, fiskeri og off-shore
virksomhed.
Indsatsberedskabet øges ved indkaldelse af personel
til og udrustning af enheder i lavere beredskabskategorier, ligesom uddannelse og træning af d i sse enheder intensiveres.
Afhængigt af situationen flyttes alle enheder ud fra
flådestationerne. Enhederne spredes, og logistisk støtte
påregnes i stigende grad leveret udenfor flådestationerne.
Som et centralt element i krisestyringen forberedes
og gennemføres minelægning. I den udstrækning højere priori te rede opgaver ikke forhindre r det, indgår udpegede
enheder i allierede operationsplane r, fortrinsvis udenfor
Skagen, bl.a. med henblik på støtte til modtagelse af
forstærkninger.

1.3.

søværnets primære opgaver efter et krigsudbrud er at
fastholde søherredømmet for at forsvare territoriet og
udøve kontrol med adgangsvejene til Østersøen og forbindelseslinierne til og mellem landsdelene. Flådens skibe
skal kunne imødegå krigshandlinger over en længere periode, idet dog perioder med kamphandlinger vil kunne veksle
med perioder med stilstand. I stilstandsperioderne genopbygges beredskabet gennem reparation og genforsyning, ligesom personellet suppleres eller erstattes og sikres
fornøden hvile. I disse perioder koncentreres enhederne i
udpegede beredskabsområder bag operationsområdet, og logistisk støtte påregnes i hovedsagen leveret udenfor flådestationerne, enten ved mobil støtte udsendt fra en flådestation eller ved træk på ressourcer fra det civile
samfund i totalforsvarsramme.
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søværnets struktur.
søværnets organisation og hovedstruktur er illustreret nedenfor samt - mere detaljeret - i tillæg D-I.
Forsvarskommandoen

søv. operative Kommando

søv. Materielkommando

Fregateskadren
Orlogsværftet
Mineskibseskadren
Flådestation Københ.
Torpedobådseskadren
Flådestation FredeUndervandsbådseskadren
rikshavn
Inspektionsskibsesk.
Flådestation Korsør
søværnets Flyvetj.
Kattegats Marinedistri~ Stevnsfort
Sundets Marinedistrikt~
Bornholms Marinedistrikt
Langelandsfort

søv. Officersskole
søv. sergent- og
Reserveofficerssk.
Søv. Konstabelskol
Søv. Eksercersskol
søv. Våbenskole
søv. Taktikskole
søv . Teknikskole

Grønlands Kommando
Færøernes Kommando

Det opera ti ve ansvar for opgavernes løsning er tillagt søværnets operative Kommando med underlagte eskadrer
og marinedistrikter, Grønlands Kommando samt Færøernes
Kommando.
Ansvaret for den logistiske støtte, der skal skabe de
materielmæssige betingelser for opgavernes løsning, ligger hos søværnets Materielkommando med Orlogsværftet og
underlagte flådestationer.
Ansvaret for personeluddannelsen er tillagt Forsvarschefen.
2.1.

Skibene under søværnets operative Kommando er opdelt
i eskadrer efter skibstype og opgaver, eksempelvis Mineskibseskadren med minelæggere, kabelminelæggere og minestrygere. Eskadrernes nuværende stationering på de tre
flådestationer er angivet nedenfor. Tillige anføres de i
dag
gældende
personelnormer
for
skibene
og
eskadrestabene, idet dette personel vil blive berørt af
udflytningen. I øvrigt henvises til detaljeret opgørelse
i ref. b., side 3-4.
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Ved Flådestation København:
Fregateskadren
Torpedobådseskadren
Mineskibseskadren
Undervandsbådseskadren
Oplagte enheder m.fl.

Antal skibe:
13
11
3
3
10

Personer:
423
257
293
99

Ialt:
Ved Flådestation Korsør:
Udrustede enheder af
Mineskibseskadren m.v.
Oplagte enheder
Ialt:

40

1072

5
7
12

123

Ved Flådestation Frederikshavn:
Inspektionsskibseskadren
Oplagte enheder
Ialt:

8
8
16

588

123

588

Marinedistrikterne - ligeledes under søværnets operative Kommando har primært til opgave at iværksætte
og koordinere indsatsen i de respekt i ve områder for så
vidt angår farvandsovervågningen, redningstjenesten, assistance til politi og toldvæsen m.v ..
Personel ved marinedistrikterne bliver ikke berørt af
udflytningen.

2. 2.

søværnets Materielkommando er ansvarlig for tilvejebringelse, fordeling og opretholdelse af de
for den
vedligeholdelsesmæssige og forsyningsmæssige støtte nødvendige ressourcer samt for udarbejdelse af projekter for
og anskaffelse af nye skibe og materielsystemer. Den fysiske støtte til de operative enheder ydes i hovedsagen
af Orlogsværftet med specialværkstederne samt flådestationernes tekniske afdelinger for så vidt angår reparation og vedligeholdelse og af flådestationernes forsyningsafdelinger og tilhørende depoter for så vidt angår
forsyning
med
reservekomponenter,
forbrugsartikler,
brændstof, ammunition m.v. (Se tillæg E-H vedrørende søværnets Materielkommandos, Orlogsværftets og flådestationernes organisation).
Endvidere er der under søværnets operative Kommando
etableret et mobilt, logistisk støtteelement (MOBA LOG)
til at supplere og styrke vedligeholdelsestjenesten og
f orsyningstj enes ten ved sej len de enheder med stærkt begrænsede egenbesætninger - i hovedsagen torpedobåde.
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Bemanding og den kategorivise fordeling af personellet i den materielmæssige støttestruktur, er nedenfor opgjort på baggrund af de såkaldte AGT-konverterede*) bemandingsreglementer:
Officerer

søv. Materielkommandos Centralledelse

***)
78

øvrigt
militært
personel
(Stamp.+
ME)

37

Orlogsværftet **)

Civile
chefer
og
ledere

Timelønnede

Ialt

civile
kontorfunkt.

Civile
værkst.
funkt.

111

161

69

18

25

81

805

929

456

Flådestation
København
med depoter

35

238

12

158

64

268

777

Flådestation
Korsør
med depoter

26

220

2

52

25

107

432

Flådestation
Frederikshavn
med depoter

24

202

6

78

39

197

546

*) AGT: Arbejdsgruppen vedrørende tjenesteområder.
**) Bemandingen ved Orlogsværftet er opgjort på AGT-lignende
vilkår og repræsenterer således den aktuelle normering.
EFG-elever er ikke indregnet.
***) Incl. 18 normer udover bemanding i forbindelse med nye
skibsprojekter.
3.

Flådestationerne

3.1. Flådestation København forvalter foruden Holmen og depoterne Store Dyrehave, Vemmetofte og Køge nedennævnte arealer og bygninger:
-

Middelgrundsfortet
Flakfortet
Lynetten
Søkvæsthuset i Ovengaden oven Vandet og
Ny Tøjhus
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Udover flådestationens egne afdelinger på Holmen residerer her:
- søværnets Materielkommandos Centralledelse
(Arsenaløen, Margretheholm, Frederiksholm og Lynetten)
- Orlogsværftet (Dokøen, Frederiksholm, Arsenaløen,
Nyholm)
- søværnets Officersskole (Nyholm)
- søværnets Konstabelskole (Margretheholm, Frederiksholm)
- Specialskolerne (Nyholm, Frederiksholm, Quintus
og Margretheholm)
- Eskadrestabene med undtagelse af inspektionsskibseskadrestaben (Nyholm)
- Marineauditøren (Nyholm)
- Marinehjemmeværnet (Frederiksholm og Nyholm)
Desuden anvender Farvandsvæsenet bygninger og dele af
bygninger på Frederiksholm og på Arsenaløen.
Flådestation København er kommandantskabsforvaltende
myndighed for samtlige bygninger og områder, der anvendes
af disse myndigheder.
Endeligt er Flådestation København pålagt en lang
række særlige opgaver, dels af officiel og ceremoniel karakter (Rigets flag, honnørkommandoer m.v. ved officielle
besøg og lignende), dels i form af støtte til andre myndigheder (signalformidling, regnskabsføring, vagt ved
Forsvarsministeriet m.v.). (Se bilag 5).
3.2.

Flådestation Frederikshavn omfatter foruden selve
flådestationen en række depoter og depotområder i Jylland (se tillæg H).
Herudover er flådestationen tillige kommandantskabsforvaltende myndighed for Kampinformationskursus (jf.
tillæg J), Kattegats Marinedistrikt og Inspektionsskibseskadrens stab, der alle residerer på flådestationen.

3.3.

Flådestation Korsør omfatter foruden selve flådestationen en række depoter på Vestsjælland (se tillæg I).

4.

Skolerne

4.1. Skolestrukturen omfatter fire hovedskoler
- søværnets Officersskole, Holmen
- søværnets sergent- og reserveofficersskole,
Frederikshavn
- søværnets Konstabelskole, Margretheholm
- Søværnets Eksercerskole, Avderød
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samt specialskolerne
- Søværnets Taktikskole, Holmen
- søværnets Våbenskole, Holmen
- søværnets Teknikskole, Holmen

4.2.

Den nuværende bemanding ved skolestrukturen opgjort
på baggrund af AGT-konverterede bemandingsreglementer omfatter:
Offi- Øvrigt
Civile Civile Civile Civile Timecerer militært chefer kontor- lærere værkst. lønpersonel og
funkt.
funkt. de
ledere

li Total

I

141

256

6

60

33

39,5

80

LJ
I 615,51

5.

Økonomi

5.1.

De nuværende driftudgifter for de af udflytningen berørte områder for henholdsvis drift generelt, etablissements-, cafeteria- og bygningsdrift (I) og løn- og ydelsesomkostninger (II) i prisniveau 1989 (excl. moms) er
opgjort således: (i 1000 kr.)
II

I

5.2.

søværnets Materielkommandos
Centralledelse ............... .
Orlogsværftets ledelse og
værksteder . .................. .
Flådestationerne ..•...........
Eskadrerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil, logistisk støtte ...... .
Skolerne

13.427,6

104.550,1

70.755,4
115. 38.9, 0

1. 845, 2
28.612,5

216.031,4
342.745,6
18.228,2
14.310,1
125.867,5

IALT . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . .

230.029,7

821.732,9

o,o

Detailspecifikationerne af de ovennævnte, summerede
driftomkostninger fremgår af bilag 3, kapitel III-VIII
samt af bilag 4. (Sidstnævntes opgørelse af lønsummen for
timelønnede på Orlogsværftet er her korrigeret i overensstemmelse med de aktuelle budgettal for 1989).
Opmærksomheden skal henledes på, at begrænsninger i
de eksisterende registreringssystemer, specielt vedrørende etablissements- og bygningsdrift, har nødvendiggjort
arbitrær fordeling eller udeladelse af driftomkostninger
på detailstrukturen. Der er i hvert enkelt tilfælde i bi-
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senere vurderinger og beregninger.
5.3.

Lønomkostningerne er beregnet på basis af aktuelt bemandingsniveau sammenholdt med aktuelt lønniveau, APR
1989, medens ydelsesomkostninger er baseret på oplysninger fra Forsvarets Økonomi- og Regnskabssystem. (FØRST)·.
Det skal endvidere bemærkes, at løn og ydelser til elever
på skoler principielt ikke er medtaget, idet elevantallet
i den nye organisation må forventes at ligge på samme
niveau som i dag og derfor ikke vil påvirke størrelsen af
de forventede besparelser.

DEL
FREMTIDIG

2.
STRUKTUR
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Flådens fordeling.

1.

Kriterier for flådens fordeling.

1.1.

Grundlaget for den eksisterende støttetruktur skabtes
i begyndelsen af 1950'erne, hvor flåden var under kraftig
opbygning i overensstemmelse med de i 1951 fastsatte
styrkemål. I samme periode opbyggedes den tyske forbundsmarine fra grunden.
I denne situation vurderedes det, at Flådestation København var for lille, strategisk set forkert placeret og
beliggende i et meget sårbart målområde. Endvidere ville
flådestationen ikke være i stand til at støtte de skibe
fra andre NATO-lande, først og fremmest forbundsmarinen,
som fandtes nødvendige til de planlagte operationer i og
omkring danske farvande. En vis grad af spredning fandtes
også påkrævet. Det konkluderedes, at der i dansk område
var behov for 3 flådestationer. På dette grundlag blev de
delvis infrastrukturfinansierede flådestationer i Korsør
og Frederikshavn opført og ibrugtaget i 1960 henholdsvis
1962.
De tre flådestationer har alle i differentieret grad
evne og kapacitet til at yde teknisk og forsyningsmæssig
all-round støtte til samtlige skibstyper i søværnet. Dette system sikrer en betydelig fleksibilitet og overlevelsesevne, men er dyrt i drift. Herudover er der på Holmen
en egentlig skibsreparationskapacitet i form af Orlogsværftet.
Uanset all-round princippet har de enkelte skibstyper
et fastere tilknytningsforhold, benævnt udrustningsbasering, til den flådestation, hvor den enkelte enheds udrustningsbeholdning opbevares, når skibet har strøget
kommando dvs. henligger ubemandet. Uanset udrustningsbaseringen stationeres de enkelte, udrustede enheder fortrinsvis på den flådestation, der alle forhold taget i
betragtning er mest hensigtsmæssigt placeret i forhold
til det faste tjenestested for hovedparten af besætningen, idet havneophold normalt foregår i stationeringshavnen.
Herved
minimeres
udbetaling
af
rejse-/udrykningsbestemte emolumenter.
I den forløbne tid har det måttet erkendes, at de i
1950'erne fastsatte styrkemål ikke blev opnået. Tværtimod
er flådens styrke reduceret fra 115 enheder i 1956 til 68
i 1989. Efter udfasning af en række enheder og indfasning
af andre - bl.a. FLYVEFISKEN-klassen - forventes sidstnævnte tal at være faldet til 63 i 1997. I samme periode
er der sket en bevidst standardisering med heraf følgende
reduktion af antal skibstyper og våbensystemer. I denne
periode har den teknologiske udvikling medført en stærk
forøgelse af materiellets kompleksitet, hvilket stiller
stærkt øgede krav til kvaliteten af vedligeholdelsen. Den
logistiske støttestruktur kan som følge heraf reduceres
noget i størrelse, men omkostningerne til etablering af
værkstedsfaciliteter og specialuddannelse af personellet
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Parallelt med denne udvikling er der et stigende ønske om at overføre en større part af et stedse strammere
forsvarsbudget fra støttestrukturen til den operative
struktur. Forsvarsaftalen indebærer i konsekvens heraf,
at antallet af flådestationer reduceres til 2 med henblik
på opnåelse af betydelige besparelser.
1. 2.

Flådestation Frederikshavn og Korsør tilpasses i den
foreslåede, fremtidige struktur de operative enheders
behov som formuleret af søværnets operative Kommando og
dimensioneres herefter til
med assistance fra det
civile samfund - at varetage den samlede, materielmæssige
støtte til søværnet.
Den operative koncept og den dertil knyttede logistiske koncept baserer sig på en i takt med beredskabsudviklingen stigende uafhængighed af ydelse af støtten på
selve flådestationerne, jf. kapitel II. støtten leveres i
stigende grad i udpegede beredskabsområder, og flådestationernes faciliteter udflyttes af overlevelsesmæssige
grunde. Faciliteter, der ikke hensigtsmæssigt kan udflyttes, sikres efter behov. Som følge heraf bør tyngden i de
faciliteter, der ikke hensigtsmæssigt kan udflyttes, etableres i Jyllands-området (Frederikshavn), medens den
mobile kapacitet placeres fremskudt i relation til de enheder, der skal støttes, dvs. fortrinsvis ved stræderne
omkring Sjælland. Det vil således principielt være mest
hensigtsmæssigt med en "tung" flådestation tilbagetrukket
i Frederikshavn og en "let" flådestation i Korsør fremskudt i det primære operationsområdes bagland.
I henhold til denne koncept, samt princippet om udflytning også af personellet, synes det lønsomt at give
skibene et entydigt tilhørsforhold til en bestemt flådestation. Derved skabes sammenfald af fast tjenestested,
udrustningsbasering og stationering for personellet ligesom den enkelte flådestation specialiseres til støtte af
"egne" enheder, hvorved serviceniveauet forbedres på det
lavest mulige omkostningsniveau.
I overensstemmelse med ovenstående kan opstilles følgende kriterier for fordeling af eskadrer og skibe ved de
to flådestationer:
- operative
- logistiske
- personelmæssige
- kapacitetsmæssige/økonomiske
Disse kriterier er detailbeskrevet,
vurderet i ref. b., pkt. 16-18 incl.

analyseret

og

-
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2. Fordeling på flådestationerne
På baggrund af disse kriterier opstilles tre modeller for flådens fordeling benævnt A, B og c. Under sin
behandling af ref.b. har Styringsgruppen udelukket model
C som umiddelbart væsentligt dårligere end model A og B.
Fordelingen i henhold til de to resterende modeller
vil herefter være som følger, idet der for detaljer henvises til ref. b., pkt. 23-26 incl.:
Flådestation Frederikshavn:

Model A: 4 eskadrestabe, 36 skibe og 1380 personer.
Model B: 3 eskadrestabe, 33 skibe og 1163 personer.
Flådestation Korsør:

Model A: 1 eskadrestab,
27 skibe og 521 personer.
Model B: 2 eskadrestabe, 30 skibe og 738 personer.
NB! Opgjort i henhold til personelnormer gældende på
tidspunktet for udarbejdelse af ref. b.
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1.

Udflytning af Orlogsværftets special værksteder
Flådestation Københavns Forsyningsafdeling

og

Orlogsværftets specialværksteders udflytning.
De operative, logistiske m.fl. kriterier, der er
beskrevet i kapitel III som grundlaget for flådens fordeling ved henholdsvis Flådestation Frederikshavn og Flådestation Korsør, danner beregningsmæssig baggrund for placering og fordeling af specialværkstederne.
De to flådestationers organisation, (jf. kapitel V)
danner grundlag for indpasning af specialværkstederne i
Teknisk afdeling.
Den eksisterende værkstedskapacitet ved de tekniske
afdelinger på Flådestationerne i Frederikshavn og Korsør
bibeholdes. Den udflyttede specialværkstedskapacitet integreres i disse afdelingers organisation.
Specialværkstederne udfører installation og opstart
af nyt materiel samt vedligeholdelse af eksisterende materiel omfattende bl.a. radar, sonar, kommunikation, ildledelse, computerbaserede kampin f ormationssystemer, elektronik, elektrooptik og våbenmekanik.
Det fremtidige behov for personelmæssig kapacitet
til specialværkstederne er beregnet til 350 produktive
normer på flådestationerne i Frederikshavn og Korsør tilsammen. Den eksisterende værkstedskapacitet på de to flådestationer kan reduceres med tilsammen 30 personelnormer
i forbindelse med udfasning af ældre skibe.
Den reelle forøgelse
udflytning af specialværkstedskapacitet
bliver således på 320 produktive
personelnormer.
Hertil kommer en forholdsmæssig forøgelse af ledelsesnormerne på flådestationerne med 35 værkstedsfunktionærer.
Erfaringer viser, at ca. 30% af
specialværkstedernes personelkapacitet udfører arbejdet "i marken".
Dette danner baggrund for etablering af mobil støtte
(MOST) organiseret i v ærkstedscontainere m.v. Disse containere vil i almindel ighed v ære tilkoblet de stationære
værksteder, som en integreret del af disse, men kan frakobles ved udrykning samt anvendes ved specialværkstedsarbejde på civile værfter.
Fordelingen
af specialværkstedernes personelnormer
- 320 produktive normer - mellem de tekniske afdelinger
på flådestatione r n e i Frederikshavn og Korsør bygger dels
på erfari nge r og dels på prognoser i re lation t il skibenes baser ing på disse flådestationer. (Jf. mo d e ll erne A
og B).
Dimens i o nering af værkstedsfacilitetern e på flåde-

- 16 stationerne i Frederikshavn og Korsør er baseret på erfaringer om sådanne værksteders størrelse og indretning
m.v., antallet af personelnormer samt behovet for permanent at kunne yde mobil støtte i det anførte omfang.
2.

Fordeling af specialværkstedernes personelnormer.
På baggrund af ovennævnte kriterier fordeles specialværkstedernes produktive personelnormer på flådestationerne i Frederikshavn og Korsør principielt således:

Flådestation Fr.havn

Flådestation Korsør

MODEL

Stationær

Mobil

stationær

Mobil

I

A

I

170

35

70

45

I

B

I

160

35

80

45

Da forskellene mellem fordelingstallene for disse
personelressourcer mellem modellerne A og Bi sig selv er
marginale og desuden skal indgå integreret i de eksisterende tekniske afdelingers organisation, samtidigt med
at der er tale om en vis, beregningsmæssig usikkerhed i
prognoserne, arbejdes der i det følgende alene videre med
model A.
2.2.

I den anførte fordeling af produktive personelnormer
med 205 til Flådestation Frederikshavn og 115 til Flådestation Korsør, ialt 320, vedrører de 249 normer egentlige specialværkstedsfunktioner, mens 71 normer er tilførsel til øvrige værksteder som nødvendige støttefunktioner
for specialværkstederne.

2. 3.

Foruden

de produkt i ve

personelnormer overføres

en

række ledelsesnormer i form af værkstedsfunktionærer m.v.

til flådestationerne i Frederikshavn og Korsør.
alene regnet med model A. Antallet er:
VÆRKSTEDSFUNKTIONÆRER

I

li

Der er

KONTORFUNKTIONÆRER

I

Flådestat.
Frederiksh.

23

1.5

I

Flådestat.
Korsør

16

2

I
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2.4.

Specialværkstedernes personel udgør en kritisk personelressource, henset den særlige, specifikke viden og
erfaring, der er opbygget om det specielle materiel og
udstyr.
I det omfang det ikke lykkes at overføre disse personelressourcer fra Orlogsværftet til flådestationerne i
Frederikshavn og Korsør, kan der blive behov for at afhjælpe kapacitetsproblemer ved køb af tjenesteydelser fra
relevante, civile virksomheder eller midlertidig normforøgelse.

3.

Værkstedsfaciliteter.

3. 1.

På baggrund af kriterierne og den fastlagte forde1 ing mellem flådestationerne af specialværkstedernes personelnormer, er foretaget beregning og indledende planlægning af behovet for nye værkstedsfaciliteter og disses
indretning.
Det forudsættes, at det udstyr og de værktøjer, der
skal anvendes i de udflyttede special værksteder, i alt
væsentligt overføres fra de nuværende specialværksteder
under Orlogsværftet. Det forudsættes endvidere, at en af
flådestationerne sikres mulighed for doksætning af mindre
skibe.

3. 2

Den mobile del af værkstedskapaci teten etableres i
til formålet indkøbte og indrettede containere. Disse anbringes tilkoblet de stationære værksteder men kan under
beredskabsforøgelse flyttes og fungere autonomt, ligesom
de i fredstid kan placeres på f.eks. civile skibsværfter
i forbindelse med gennemførelse af større eftersyn.
Behovet er opgjort til i alt at omfatte 42 containere, hver på 15 m2 og med en loftshøjde på 2,5 m, ialt 630
m2 • Under hensyntagen til øvrige værksteders funktioner
og indretning fordeles containerne således:
ANTAL
CONTAINERE

I

I

Flådestation
Frederiksh.

18

Flådestation
Korsør
IALT

ANTAL
m2 I ALT

SVARENDE TIL
ANTAL PERSONELNORMER

270

35

I

24

360

45

I

42

630

80

I

I

Anskaffelse og indretning af disse værkstedscontainere vil overslagsmæssigt andrage 80.000 kr. pr. stk.,
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svarende til en m2 pris på ca. 5. 000 kr., ial t ca. 4.
mio. kr.
3. 3.
De stationære værkstedsfaciliteter skal forøges på
begge flådestationer.
På Flådestation Frederikshavn vil der være behov for
en kombination af egentligt nybyggeri og ændring af eksisterende bygningsfaciliteter.
På Flådestation Korsør vil der alene være behov for
ændring af eksisterende bygningsfaciliteter.
På begge flådestationer tilvejebringes eksisterende
bygningsfaciliteter i hovedsagen ved, at forsyningstjenesten flytter uden for flådestationens egentlige, geografisk afgrænsede område.
·
I det efterfølgende opgøres alene behovet for bygningsarealer i relation til model A, idet beregningerne
for model B opviser sådanne marginale forskelle, som kan
henføres dels til beregningsmæssige usikkerheder, og som
deriøvrigt kan tages højde for i den efterfølgende udarbejdelse af det egentlige programgrundlag ved Forsvarets
Bygningstjenestes foranstaltning.
Behovet for forøgelse af stationære værkstedsarealer
på de to flådestationer tilsammen er opgjort til ca.
11.000 m2

•

Fordelingen af dette arealbehov er opgjort således:

ÆNDREDE EKSISTERENDE
BYGNINGSAREALER m2

Flådestation I
Frederikshavn:

1200

Flådestation
Korsør

3385

I TOTAL
*)

3.4.

I

I

NYBYGGERI
m2

IALT
m2

*)

4585

6250

Ombygning
6250

7450

I

3385

I

10835

I

Heraf udgør 2850 m2 forøgelse af OTO-MELARA hovedværkstedet (Våbenteknisk værksted) . Denne udvidelse
er ikke afledt af udflytningsplanerne, men behandling
af sagen og bevilling er midlertidigt udskudt til afgørelse i forbindelse med udflytningen.

De samlede omkostninger til nybyggeri, ændring af eksisterende bygningsarealer samt indretning af værkstederne andrager ca. 97 mill.kr. (Se skema næste side).
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I

I

ÆNDREDE
BYGNINGSAREALER
mill. kr.

NYBYGGERI
mill. kr

Flådestation
Frederikshavn
Våbenteknisk værksted

40

Elektronik- og
elektroværksted,
incl. tilslutning
for værkstedscontainere

35

Instrument- og
finmekanisk værksted

2

Flytning af værkstedsudstyr fra
Orlogsværftet,samt
ansakffelse af nyt

5

IALT
mill'. kr.

*)

82

Flådestation
Korsør
Indretning af nyt,
almindeligt værksted

6

Elektronik- og
Elektroværksted
incl. tilslutning for værkstedscontainere

2

Omklædnings- og
toiletfaciliteter

2

Flytning af værkstedsudstyr, samt
anskaffelse af
nyt

5

I TOTAL

li

22

15

li

75

li

97

*) Udgiften vedrører den i forvejen planlagte udvidelse
af OTO-MELARA værkstedet.

I

-
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Samtlige beløb er fremkommet efter drøftelse med
Forsvarets Bygningstjeneste, som imidlertid henleder opmærksomheden på, at der i nogen grad er tale om erfaringsbaserede skøn, samt at udgifter til teleinstallationer m.v., hvilke erfaringsmæssigt er høje, ikke er medtaget. I totalberegningerne til denne rapport er der taget højde herfor.
3.5.

Det teoretiske, tidsmæssige forløb af gennemførelse
af bygningsforanstaltningerne strækker sig over indtil 48
måneder incl. tid til udarbejdelse af programgrundlag
m.v.
Det foreslås specifikt, at udbygningen af OTO-MELARA-værkstedet på Flådestation Frederikshavn gennemføres i
2 etaper, henset til at kapacitetsbehovet skal opbygges
gradvist med tilgangen af nye skibe.

4.

Flådestation Københavns Forsyningsafdelings udflytning.

4.1.

søværnets forsyningssystem er tilrettelagt således, at
alle tre flådestationer har støtteansvar for alle enheder, der befinder sig indenfor nærmere definerede, geografiske støtteområder.
Orlogsværftets placering og det forhold, at de sejlende enheder overvejende har været stationeret ved Flådestation København har bevirket, at der ved denne flådestation er opbygget store, samlede beholdninger fordelt
i en række ældre, uhensigtsmæssige bygninger dækkende ialt ca. 31.000 m2 •
Flådestation København har hidtil dækket ca. 68% af
søværnets samlede forsyningsvirksomhed.

4.2.

I forbindelse med udflytning fra Holmen har Centralledelsen formuleret en række principielle ændringer til
fremtidig lagerføring m.v.
Disse består bl.a. i:
- ophør med lagerføring af almindelige handelsvarer,
der privatiseres,
- skibsklasse-specifikke forsyningsgenstande lagerføres kun ved een flådestation,
- lagerføring foregår i det væsentligste udenfor
det egentlige flådestationsområde, for så vidt
muligt at undgå senere evakueringer.
Disse ændringer samt en iværksat, gennemgribende
lagersanering har muliggjort, at behovet for yderligere
depotplads i Frederikshavn og Korsør har kunnet opgøres
til ialt ca. 16.000 m2 eller en besparelse i forhold
til København på ca. 15.000 m2 • Tilsvarende har den
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kunnet nedskrives med ca. 80 normer, væsentligst betinget af overgang til materieloplæg i velegnede, moderne bygninger.
4.3.

Det er i forbindelse med udflytning fra Holmen fundet hensigtsmæssigt samtidigt at udflytte Søkortdepot
Holmen og søværnets NATO- og kommandokassearkiv og integrere disse i Flådestation Frederikshavns Forsyningsafdeling. Begge funktioner henhører p.t. under Centralledelsen og optager ca. 3000 m2 kombineret lager/box og
kontorareal.

4.4.

Mobil forsyningsstøtte ydes fra de nye depotområder
som områdestøtte direkte til rekvirerende enheder. Der
vil kun i mindre omfang være behov for yderligere motorkøretøjer. Derimod vil der være behov for en udbygning af kommunikationsudstyret i form af bl.a. mobiltelefoner og kortrækkende VHF-udstyr.
Lager- og internt transportmateriel overføres fra
Flådestation København. Mindre supplementsanskaffelser
må dog påregnes.
Den samlede udgift til ekstra køretøjer, kommunikationsmateriel, lagerinventar, udbygning af EDB udstyr
m.v. til brug for forsyningsafdelingerne i Frederikshavn og Korsør er anslået til ca. 11 mill. kr., der på
nuværende tidspunkt ikke kan fordeles direkte på de 2
flådestationer. Hertil kommer en udgift på ca.
5
mill.kr. pr. år i de første 3 år til transport/flytning
af lageret fra Flådestation København til Flådestationerne Frederikshavn og Korsør.

4.5.

Uden forbindelse med udflytningen foregår i øjeblikket en undersøgelse af forsvarets samlede eksplosivstofdepotkapacitet i forhold til behovet. Resultatet heraf
kan til sin tid for Søværnets vedkommende medføre behov
for bygningsmæssige foranstaltninger af beskedent omfang.
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V. Flådestationsområdernes indretning
1.

Flådestationsområdet
I dette kapitel gives et samlet billede af forslagene
til opbygning af flådestationsområderne baseret på følgende forudsætninger:
- Skibene skal fordeles efter model A eller -B.
- Ekvipagefunktionerne, det vil sige tilsyn med oplagte
skibe samt disses inventar og initialudrustning, nedlægges. Visse af ekvipagefunktionerne overføres til de
øvrige flådestationsafdelinger.
- Orlogsværftets skibsvedligeholdelsesdel nedlægges.Værftets funktioner placeres ved civile værfter.
- Den logistiske struktur indrettes således, at specialværkstedsfunktioner på hovedværkstedsniveau fortrinsvis
placeres i Frederikshavn, medens funktioner på lavere
echeloner og for specialudstyr fortrinsvis placeres i
Korsør.
I flådestationsområderne
tionselementer hvor relevant:
-

indgår

følgende

organisa-

Flådestationen
Eskadrer
Skoler
Mobil Vedligeholdelsesafdeling (MOVA)
Marinedistrikt

Da elementerne i de to flådestationsområder principielt har samme opbygning, er indledningsvist præsenteret
fællesnævnerne for derefter i oversigtsform at præsentere
forslagene til konkret indretning af flådestationsområderne med hensyn til:
- Personel
- Bygninger
- Økonomi
Tallene for økonomi vedrører alene udgifter til nybygning, bygningsrenovering og -tilpasninger m.m., idet
tallene for de samlede udgifter er indeholdt i Kapitel
VII.
1.1.

Flådestationens primære opgave er at yde logistisk
støtte til danske og allierede enheder inden for dens
geografiske støtteområde. Flådestationen skal i fredstid
virke som operationsbase for flådeenheder og forvalte oplagte enheder og allokerede materiel- og eksplosivstofbeholdninger. Udover dette skal den varetage kommandant-

-

23 -

skabs- og cafeteriaforvaltning. Den skal i muligt omfang
yde assistance til andre militære myndigheder - herunder
NATO og civile myndigheder indenfor det geografiske
støtteområde samt stille personel til rådighed for søværnets Minørtjeneste.

1.2.

Flådestationens 4 afdelinger har følgende primære opgaver:
a.

Stationsafdelingen
-

b.

Kommunikationstjeneste
Overvågningstjeneste
Vagt- og sikringsfunktioner
Kørselstjeneste
Havnetjeneste
Tilsyn med oplagte skibe
Kommandantskabsforvaltning
Uddannelser
Infirmeritjeneste
Planlægning af flådebesøg

Forsyningsafdelingen
- Forsyningsstøtte til danske og allierede enheder
- Forvaltning af allokerede materiel- og eksplosivstofbeholdninger

c.

Administrationsafdelingen
-

d.

Økonomistyring
Økonomiforvaltning
Personelforvaltning
Sekretariatsopgaver m.v.

Teknisk Afdeling
- Hovedværksteds- og værkstedsfunktioner, incl.
funktioner udflyttet fra Orlogsværftets specialværksteder, herunder Mobil støtte (MOST)
- Miljø- og Arbejdsmiljøtjenesten
- ABC- og Bedriftsværnstjenester
- Krigssanitetstjeneste
- Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer

1.3.

En eskadre er en organisatorisk enhed bestående af et
antal skibe med fælles eller beslægtede opgaver og tilhørende, landbaserede, administrative og andre funktioner.
I forbindelse med den løbende organisationsudvikling
og decentralisering i forsvaret overvej es det at samle
alle administrationsfunktioner indenfor flådestationsområdet under flådestationens administrationsafdeling.
Der findes 5 eskadrer: Fregateskadren, Torpedobådse-

-
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skadren, Mineskibseskadren, Undervandsbådseskadren og Inspektionsskibseskadren. Til sin rådighed har eskadrechefen en eskadrestab, der normalt er landbaseret.
Eskadrens primære opgaver er at
- opretholde det beordrede beredskab
- disponere enheder til løsning af de af søværnets operative Kommando stillede opgaver
planlægge og udføre øvelsesvirksomhed
- varetage administration og økonomiforvaltning
1.4.

søværnets skoler indgår i søværnets støttestruktur,
og har primært til opgave at
- gennemføre søværnets generelle grunduddannelser
(Hovedskoler)
- gennemføre søværnets funktionsbestemte
grund- og efteruddannelser (Specialskolen)
Samtidigt løses faglige opgaver, ligesom der ydes
faglig rådgivning og udøves inspektion fra specialskolerne gennem inspektørfunktionerne.

1. 5.

Den Mobile Vedligeholdelsesafdeling (MOVA) , som er
placeret i Korsør, er direkte underlagt Chefen for Torpedobådseskadren og har til opgave at yde typespecifik vedligeholdelses- og reparationsstøtte på brugerniveau (1.
og 2. echelon) til enheder af FLYVEFISKEN-klassen og WILLEMOES-klassen. MOVA er etableret under fredsberedskab,
såvel som under forøget beredskab og i krig. Afdelingen
er forberedt til at yde støtte i to geografisk adskilte
områder.

1.6.

Af de 3 marinedistrikter (Kattegats Marinedistrikt,
sundets Marinedistrikt og Bornholms Marinedistrikt) er
alene Kattegats Marinedistrikt placeret i et flådestationsområde - Flådestation Frederikshavn. Marinedistrikterne har følgende opgaver:
- Farvandsovervågning
- Redningstjeneste
- Assistance til politi og toldvæsen m.v.
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Flådestationsområde Frederikshavn

2 .1.

Bemanding

Model A
(normer)

Model B
(normer)

Flådestation Frederikshavn
Stationsafdelingen
Teknisk Afdeling
Forsyningsafdelingen
Administrationsafdelingen
Depoter

184
398
134
26
96

184
398
130
26
96

Ialt

838

834

Eskadrer (incl. stabe)
Fregateskadren(+ FLYVEFISKENklassen
Undervandsbådseskadren
Mineskibseskadren
Inspektionsskibseskadren
Uden for eskadrer
(DANNEBORG, FAXE-klassen (1)
samt SLEIPNER)

289
99
347
588
57

99
347
588
129

1380

1163

47

47

40

40

122

122

2427

2206

21. 720 m2

18.060 m2

Ialt
Skoler
- Kampinformationskursus, ialt
- søværnets sergent- og
Reserveofficersskole
MOVA
- forudses ikke etableret

Kattegats Marinedistrikt, ialt
Totalt i Frederikshavnsområdet:
2.2.

Bygningsmæssige behov
(Nybyggeri)
Areal

2.3.

Økonomi (mill.kr.)
Etableringsudgifter:
Driftudgifter pr. år:

Model A:

Model B:

197.2

187.8

53.3

51.5
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Flådestationsområde Korsør

3 .1.

Bemanding

Model A:
(normer)

Model B:
(normer)

Flådestation Korsør
Stationsafdelingen
Teknisk Afdeling
Forsyningsafdeling
Administrationsafdelingen
Depoter

160
263
66
19
143

160
263
71
19
143

Ialt

651

656

264

264

Eskadrer (incl. stabe)
Fregateskadren (FLYVEFISKENklassen)
Fregateskadren(+ stab og NIEIS
JOEL-klassen)
Torpedobådseskadren
(incl. MOBA OPS)

229

229

Ialt

493

710

47

47

1191

1413

11. 180 m2

12. 850 m2

217

Skoler
- forudses ikke etableret
MOVA

Marinedistrikt
- forudses ikke etableret
Totalt i Korsørområdet:

3.2.

Bygningsmæssige behov
(Nybyggeri)
Areal
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Økonomi (mill.kr.)

Model A:

Model B:

Løsning 1
Etableringsudgifter
Driftudgifter pr. år
(Bygningsfaciliteter)

121.0
26.5

133.2
27.5

Løsning 2
Etableringsudgifter
Driftudgifter pr. år
(Bygningsfaciliteter)

116.5
26.2

124.8
27.2

LØsning 3
Etableringsudgifter
Driftudgifter pr. år
(Bygningsfaciliteter)

102.0
27.1

105.8
28.0

Løsning 1 er baseret på, at så mange bygninger som muligt
placeres på frie arealer på flådestationen og er afsluttet i 3. kvartal af 1993. Løsning 2 er en "skubbeløsning"
og er afsluttet ultimo 1992. Løsning 3 er baseret på en
"skubbeløsning" samt køb af
bygninger. Da løsning 3 kan afsluttes ultimo 1992 og har de laveste etableringsudgifter, er denne løsning lagt til grund for de
videre, økonomiske beregninger.
3.4.

Sammendrag.

Model A:

Model B:

Flådestationsområde Frederikshavn
Bemanding (normer)
Heraf tilførte militære
Heraf tilførte civile
Bygningsmæssige behov
Økonomi (mill.kr.)
Etableringsudgifter
Driftudgifter
Flådestationsområde Korsør
Bemanding (normer)
Heraf tilførte militære
Heraf tilførte civile
Bygningsmæssige behov

2427
770
279
21.720 m2

2206
556
272
18.060 m2

197.2

187.8

53.3

51.5

Model A:

Model B:

1191
480
143

1413
695
150

11.180 m2

12.850 m2
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Økonomi (mill.kr.)
Etableringsudgifter
Løsning 1

121.0

133.2

Løsning 2

116.5

124.8

Løsning 3

102.0

105.8

Driftudgifter (mill.kr.)

Model A:

Løsning 1

26.5

27.5

Løsning 2

26.2

27.2

Løsning 3

27.1

28.0

Model B:

- 29 VI. Marinestation Holmen.
1.

Efter udflytning af flåden m.v. fra Holmen og reduktion af Flådestation København til en anløbshavn sigtes
der mod at samle de resterende, her residerende myndigheder på Nyholm, Quintus, Arsenaløen og Lynetten, idet:
- søværnets Materielkommandos Centralledelse samles
på Arsenaløen ved at flytte dens elementer på Frederiksholm hertil. Dette forudsætter, at Farvandsvæsenet flytter fra de anvendte lokaliteter på Arsenaløen til Frederiksholm.
- søværnets Specialskoles ledelse og visse kurser
samles på Nyholm og Quintus ved at flytte Fjernkendingsskolen og Fagskolen fra Frederiksholm hertil.
- Det centrale beklædningsudsalg flyttes fra Frederiksholm til Nyholm, subsidiært til anden placering
i det storkøbenhavnske område afhængigt af Forsvarskommandoens rationaliseringsundersøgelse.
Inspektøren for Søværnets forslag til en ny skolestruktur omfatter bl.a. en løsningsmodel, der indebærer
total rømning af Margretheholm. Denne model medfører, at
yderligere to kursus flyttes til Nyholm, samt at den nuværende Konstabelskoles hotel virksomhed for elever, for
hvem søværnet har underbringelsespligt, flyttes til søværnets Kaserne på Nyholm.

2.

For så vidt angår de i kapitel II pkt. 3.1. omtalte,
særlige
opgaver
forudsættes
disse
afviklet
eller
overdraget til andre myndigheder (jf. bilag 6). I denne
forbindelse henledes opmærksomheden på, at Søværnets Motorkøretøjstjenestes fremtid for tiden vurderes i Forsvarskommandoen i sammenhæng med forsvarets øvrige motorkøretøjstjenester i det nordsjællandske område. Spørgsmålet behandles derfor ikke i nærværende rapport.
Endvidere fremgår af bilag 6, at mobiliseringsuddannelse af værnepligtige menige fordeles til Flådestation
Frederikshavn og -Korsør.
Arbejdsgruppen vedrørende flådestationernes opgaver
har i sin rapport af MAJ 1989 (jf. bilag 2) kort vurderet
behovet for bevogtning og nærforsvar af flådestationerne
og søværnets operative landtjenestesteder m.v. Det anbefales, at dette område nærmere undersøges. På dette
grundlag er Flådestation Frederikshavn og -Korsør dimensioneret med uændret kapacitet på dette område i afventning af det fremtidige behov, herunder friskningsbehov.
Til at varetage de tilbageblevne af disse opgaver
samt til at forvalte, vedligeholde og drive de af ovennævnte myndigheder anvendte bygninger og faciliteter etableres under Chefen for søværnets Materielkommando et
kommandantskab med nedenstående organisation, hvis opga-

-
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ver og bemanding i detaljer er beskrevet i tillæg B. med
senere ændringer og tilføjelser.

MARINESTATION HOLME

1--------1Administrationssektionen

Basesektion

Driftsektion

Caf.sektion

Sanit.sektion

Administrationssektionen varetager sekretariatsfunktioner, personeladministration, planlægning og koordinering af flådebesøg m.v.
Basesektionen varetager adgangskontrol og vagttjeneste, havnemesterfunktioner, færgesejlads og tilsyn med
fartøjer m.v.
Driftssektionen varetager drift, forvaltning og pleje
af bygninger og arealer, der anvendes af søværnet, drift
af tekniske anlæg (telefoncentral, varmeanlæg m.v.) samt
depottjeneste.
Cafeteriesektionen forestår driften af cafeterier på
Nyholm, Arsenaløen og eventuelt Margretheholm (jf. pkt.
1. foran).
Sanitetssektionen varetager funktionerne som områdeinfirmeri for Københavns- og Nordsjællandsområdet, opretholder en dykkerlægevagt samt assisterer fremmede
flådefartøjer på besøg.
3.

Henset til at militærpolitipersonel foruden stationær
vagttjeneste i modsætning til civile vagtbetjente også
kan pålægges væbnet udrykningstjeneste i tilfælde af alarmer fra sikrede områder, ordonnanstjeneste, trafikreguleringsopgaver samt krigsmæssige opgaver er det forudsat, at bevogtningsopgaver i fremtiden alene varetages af
militærpoliti. Det civile vagtkorps ved Holmen nedlægges,
og personellet overflyttes til andre tjenestesteder.
De følgende beregninger er baseret på denne løsning
samt på at Margretheholm rømmes. Såfremt Margretheholm
bibeholdes skal nedennævnte Basesektion forøges med 1 civil norm. (Materielmester).
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Bemanding.
-

Administrationssektionen
Basesektionen
Driftsektionen
Cafeteriasektionen
Sanitetsektionen

Normer:
Militære
Civile
43

2
3

0
0

43
14

17

0

64

62

Tidligere Flådestation København

323

475

Personelmæssig nedgang

259

413

Ialt:

4

5.

Marinestation Holmens kommandantskab, skoler og kurser m.v. påregnes placeret i ledigblevne bygninger
på
Nyholm efter renovering og tilpasning efter behov. Herudover ses et behov for at nedrive en eksisterende bygning og bygge · en ny til vagtelementet under Basesektionen. (Se tillæg B, kap.5 med senere ændringer og tilføjelser samt tillæg C).
De elementer af søværnets Materielkommandos Centralledelse, der nu er placeret i diverse bygninger på Frederiksholm, påregnes efter mageskifte med Farvandsvæsenet
placeret i Arsenaløkompleksets nordvestfløj.

6.

Økonomi.
Udgifter til bygningsændringer og -renovering m.v.
er anslået til ca. kr. 26.- mill.kr.
Driftudgifterne (excl. personeludgifter) for
nestation Holmen anslås til ca. kr. 6.- mill.kr.

7.

Mari-

På længere sigt vil udflytningen fra Flådestation København betyde, at Søværnet efter rømning i perioden
1993-1996 kan afgive hele områder i følgende rækkefølge:
Dokøen, Frederiksholm, Quinti Lynette, Bastionerne og
Margretheholm. En fuldstændig gennemførelse af disse afgivelser vil maximere kapitalgevinsten og minimere såvel
bygningsmæssige som personelmæssige driftudgifter. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at yderligere
besparelser opnås, såfremt søværnet kan frigøres fra forpligtelserne: Middelgrundsfort, Flakfort og Ny Tøjhus,
der ikke anvendes af søværnet.
Endvidere kan søværnets aktiviteter på Lynetten
begrænses til målestationen i bygning 1, 32 33 og 34,
samt et åbent areal i forbindelse hermed til anbringelse
af moduler til FLYVEFISKEN-klassen under kontrolmåling af
disse. Den øvrige del af Lynetten kan frigøres.
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VII. Samlet præsentation.
1.

I de foregående kapitler IV-VI
er der præsenteret
forslag til ændring af søværnets støttestruktur med mulighed for valg af forskellige modeller og modelkombinationer.
På dette grundlag gives der på de følgende to sider
en samlet præsentation af forslagene i skemaform med focus på bemandingsmæssige og navnligt økonomiske konsekvenser fulgt af enkelte, uddybende forklaringer.
Af skemaet side 33 fremgår situationen i dag. Forslagene til fremtidig støttestruktur er anført på side 34.

SØVÆRNETS

STØTTESTRUKTUR

I

DAG

(1989)

(priser i 89-niveau, mill. kr. Aktuel bemanding)
BEMANDING

SØVÆRNETS STØTTESTRKUKTUR
PERSONELKATEGORIER
1989

OF

I

1.

SKOLESTRUKTUR
(excl . civile lærere )

2.

ORLOGSVÆRFTET

3.

SMK CENTRALLEDELSE

STP

VP

323

150

CIV M CIV T
6

68

125

107

798

216

10

104

95

33

-

312

53

221

49

241

4.

34

84

15

6

FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN ( Incl . ISE stab .)

45
5

204
7

45

81

5.
6.

FLÅDESTATION KORSØR

40

210

41

I ALT

I
SØVÆRNETS STØTTESTRUKTUR I ALT

OF: Officerer
STP: Stampersonel
VP: Værnepligtige

Ii

1 08 2 I
i

i

3954

8 67

5

24

incl. i
FLS KBH

71

-

13
38

20 6

111

I
i

14 2 7
-

w

23

w

30

43

156 1

I

ØVRIGDRIFT

150
234

4 22

'I
:Iii 8.

UDGIFTER

77

FLÅDESTATION KØBENHAVN
(incl. MOBA & ESK.stabe)

7.

I

BYGNINGSDRIFT

2

111
3

8

26

82

4

15

QQCJ

CIV M: Civile månedslønnede
CIV T: Civile timelønnede

!

1050

I

SØVÆRNETS

NYE

STØTTESTRUKTUR

(Priser i 89-niveau, mill. kr. normer iflg. Arbejds-gruppen vedr. tjenesteområder)
BEMANDING

I

SØVÆRNETS STØTTESTRKUKTUR

I

PERSONELKATEGORIER

I

UDGIFTER

NY ORGANISATION ("1995"}
SKOLESTRUKTUR
(excl. civile
1.
lærere)

OF

STP

VP

CIV

ØVRIGDRIFT

BYGNINGSDRIFT

CIV T

M

Model X

127

230

15

123

71

111,5

12,0

36,7

Model Y

127

223

15

121

71

109,8

10,4

34,1

VÆRFTSARBEJDE VED
2. CIVILE VÆRFTER

140,3

I

MODELLER:

I
3.

SMK CENTRALLEDELSE
(incl. OLV Motorværk.)

A

B

A

78

78

33

B

B

A

33

-

A

B

A

- 285 285
5

5

B

9
60

9
60

A

B

92,5
12,3

92,5
12,3

A

B

1,6

1,6

A

B

14,6
32,8

14,6
32,8
w
.i,.

FLÅDESTATIONSOMRÅDE FRE4. DERIKSHAVN (incl.ESK.ST)

61

54 233 230

36

36 169 164 400 398 173,8 170,4

FLÅDESTATIONSOMRÅDE KOR5. SØR (incl.ESK.ST.& MOVA)

41

47 352 353

36

36

81

6.

13

13

51

51

-

-

22

MARINESTATION HOLMEN

13,9

12,3

39,4

39,2

86 217 219 139,7 142,4

9,0

9,9

18,1

18,1

22

25,3

1,4

1,4

4,8

4,8

40

40

25,3

AX

BX

320 319 899 897

87

87 685 685 797 797 555,1 554,4

37,9

37,2 300,3 300,1

AY

BY

320 319 892 890

87

87 683 683 797 797 553,4 552,7

36,3

35,6 297,7 297,5

MODELLER:
AX TOTAL

2788

BX TOTAL

2785
.. "

1

7 . I ALT

8. SØVÆRNETS STØTTESTRUKTUR I ALT

I

AY TOTAL

2779

BY TOTAL

...

I

2776

.. .·

ii

'

.

> > ' ,. .
.:.... ·••••i•· •· .·• : /i .........·.·

'

i ,,

·. ·········••·•

AX

BX

879,7

878,1

, I AY

BY

873,8

872,2
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Som det fremgår af foranstående to tabeloversigter er
der en forskel af størrelsesordenen 170 mill.kr. årligt
mellem nuværende driftbudget på ca. 1. 050 mil 1. kr. årligt og de fire mulige modeller for den nye driftorganisation på ca. 880 mill.kr. årligt, regnet fra det tidspunkt, hvor den valgte modelkombination til ny støttestruktur vil være fuldt implementeret. Det skal anføres,
at der i de 170 mill.kr. indgår de skønnede besparelser
ved privatisering af Orlogsværftets skibsvedligeholdelsesdel.
Der er tale om meget små forskelle i beløbsstørrelse
for de fire modelkombinationer rangerende fra den ene
yderlighed, model AX = 880 mill.kr. til den anden yderlighed, model BY= 872 mill.kr. beløbende sig til en forskel på kun 8 mil 1. kr. I betragtning af det totale beløbsniveau, må disse forskelle anses for ubetydelige.
Til gennemførelse af ovenstående besparelse kræves
et investeringsomfang på 356 - 402 mill.kr., igen afhængigt af hvilken modelkombination, der vælges. Nedenfor er
vist en oversigt over udgifter til bygningsforanstaltninger, som skal afholdes til gennemførelse af de fire
modelkombinationer, incl. omkostninger, der er uafhængige
af udflytningen.

Modeller:

B

A

Organisation:

(mil 1. kr.)

(mill.kr.)

1. Skoler

Model X
Model Y

36.2
76.6

36.2
76.6

2. Marinestation
Holmen

26.2

26.2

3. Flådestation
Frederikshavn

197.2

187.8

102.0

105.8

4. Flådestation
Korsør
(løsning 3)

Modelkombinationer af
fang er herefter:

det påkrævede investeringsom-

X

y

A

361,6

402,0

B

356,0

396,4

- 36 Udover byggeforanstaltninger m.v. vil personeludflytningerne medføre initiale flytteomkostninger af størrelsesordenen 35 mill. kr. uafhængigt af model. Henset til
det totale beløbsomfang må forskellene mellem modelkombinationerne anses for beskedne.
2.

Sammenfatning af personelreduktioner.
Efter gennemførelse af samtlige foranstaltninger i
forbindelse med de beskrevne forslag til ændring af støttestrukturen sker der følgende totalreduktion af personellet, afhængigt af den valgte skoleløsning:

Model A:
Skolemodel X
y

Model B:
Skolemodel X
y

1166 normer
1175 normer
1169 normer
1178 normer

Som det fremgår er forskellen mellem personelreduktionerne i model A og B meget lille, svarende til ca. 3
normer.
Den maximale difference, betinget af valg af skolestruktur er 12 normer.
Det vurderes, at disse differencer er så små, at de
ligger indenfor de beregningsmæssige usikkerheder.
I forbindelse med disse beregninger skal opmærksomheden henledes på, at personeltallene i søværnets støttestruktur i dag (jf. skema side 33) er opgjort på baggrund
af den aktuelle bemanding, mens personeltallene opgjort i
den nye struktur (jf. skema side 34) er i overensstemmelse med de af Arbejdsgruppen vedrørende tjenesteområder fastlagte, konverterede bemandingsreglementer.
Det vurderes, at skolernes aktuelle bemanding er ca.
5% højere end bemandingsreglementsnormerne.
Til gengæld vurderes, at den aktuelle bemanding ved
Søværnets Materielkommandos Centralledelse og flådestationerne er ca. 5% lavere end normangivelserne i bemandingsreglementerne. Et forhold der primært skal relateres
til det primo 1989 indførte ansættelsesstop.
I fortsættelse heraf skal det anføres, at arbejdsgruppen ikke i detaljer har kunnet udarbejde bemanding af
de i
modellerne
foreslåede,
ændrede organisatoriske
strukturer.
Det forudsættes derfor, at den endelige fastsættelse
af bemandingen i Søværnets fremtidige organisation sker i
overensstemmelse med de principper, der er indeholdt i
Betænkning nr. 902 af juli 1980, omhandlende forsvarets
fremtidige personel- og uddannelsesstruktur.
Endvidere forudsættes, at den på dette grundlag følgende, detaljerede, fredsmæssige bemandingsfastsættelse
foretages af Forsvarskommandoen efter de sædvanlige procedurer herfor.
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Sammenfatning af økonomiske konsekvenser
Drift
En umiddelbar sammenligning mellem driftsudgifterne
til støttestrukturen nu og i fremtiden angiver en difference af størrelsesordenen ca. 170 mill.kr. på årsbasis.
Afhængig af valg af model og skoleløsning, varierer
driftsbesparelsen således:

Model A:
Skolemodel X
y

Model B:
Skolemodel X
y

170,3 mill.kr.
176,2 mill.kr.
171,9 mill.kr.
177,8 mill.kr.

Arbejdsgruppen har i sine vurderinger m.v. anvendt
170 mill.kr. som et gennemsnitlig udtryk for driftsbesparelsen.
Den gennemsnitlige difference mellem model A og B kan
opgøres til ca. 1,5 mill.kr. pr. år.
Som det fremgår, er den maximale difference mellem
modellerne, afhængigt af skoleløsning, af størrelsesorden
7.5 mill.kr. på årsbasis.
Set i forhold til de totale driftomkostninger i den
nye struktur, udgør differencen mindre end 1%, og må således betragtes som ubetydelige i forhold til de samlede
driftomkostninger, der afhængigt af model og skoleløsning
varierer således:

Model A:
Skolemodel X
y

Model B:
Skolemodel X
y

879.7 mill.kr.
873.8 mill.kr.
878.1 mill.kr.
872.2 mill.kr.

Investering
Som nævnt i pkt. 1. 2 kan de samlede investeringsomkostninger, forbundet med etablering af den nye støttestruktur opgøres således:
Model A:
Skolemodel X
y

Model B:
Skolemodel X
y

361.6 mill.kr.
402.0 mill.kr.
356.0 mill.kr.
396.4 mill.kr.

- 38 Differencen mellem dyreste skolemodel (AY) og billigste skolemodel (BX) er 46 mill.kr.
I
ovennævnte investeringsbehov er inkluderet 68
mill.kr., der ikke er en direkte konsekvens af udflytningen m.v. I dette beløb indgår bl.a. det allerede godkendte OTO-MELARA-værksted
i
Frederikshavn til ca.
40
mill.kr., fjernvarmeanlæg i Korsør til ca. 10 mill.kr.,
forbedring af beboelsesforhold på Marinestation Holmen
samt diverse, mindre bygningsændringer.
Excl. nævnte 68
mill.kr. udgør investeringsbehovene:
Model A:
Skolemodel

X

y

Model B:
Skolemodel

X

y

293.6 mill.kr.
334.0 mill.kr.
288.0 mill.kr.
328.4 mill.kr.

Det skal bemærkes, at der i investeringsudgifterne er
indeholdt et tillæg til initialbeløbene på 25% omfattende
de af Forsvarets Bygningstjeneste skønnede bygningsetableringsomkostninger vedrørende:
-

projektering
administration
teleinstallationer og
inventar

Alle beløb er opgjort i 1989 niveau excl. Moms.
Udover de nævnte bygningsomkostninger skønnes udflytningen at medføre en udgift af størrelsesordenen ca. 11
mill.kr. til initialanskaffelser til flådestationerne
vedrørende mobil forsyningsstøtte og ca. 35 mill.kr. vedrørende den initiale forflyttelse af personel.
I Tillæg C er de gennemsnitlige udgifter pr. - forflyttelse på baggrund af 3 års statistisk materiale angivet
til kr. 25.000. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at dette
gennemsnit repræsenterer en meget stor spredning afhængigt af individuelle, familiemæssige forhold m.v.
De ovennævnte investeringsudgifter skal relateres til
den kapitalgevinst, der kan opnås i form af frigørelse af
ca. 130.000 m2 etageareal heraf ca. 35.000 m2 i fredede
bygninger og ca. 415.000 m2 grundarealer på Holmen.
I fortsættelse heraf skal det bemærkes, at en fortsat
anvendelse af Holmen som hovedbase for søværnet ifølge
Forsvarets Bygningstjenestes vurderinger vil nødvendiggøre en investering til renovering af kajanlæg og fredede
bygninger m.v. af størrelsesordenen 50-100 mill.kr. indenfor de nærmeste år.

-

4.
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Generel sammenfatning
En sammenfattende vurdering af de gennemsnitlige, økonomiske konsekvenser af modellerne A og B kan opgøres
således: (mill.kr.).
Model A
Drift
Investering

173.3
314.0

Model B

Difference

174.8
308.0

1.5

6.0

Under hensyntagen til den beregningsmæssige usikkerhed og beløbenes størrelse er det arbejdsgruppens opfattelse, at modellernes gennemsnitlige, økonomiske konsekvenser må anses for ligeværdige.
Det skal i fortsættelse heraf bemærkes, at den af
Arbejdsgruppen vurderede årlige driftbesparelse på ca.
170 mil 1. kr. skal reduceres dels med de økonomiske konsekvenser af:
- De nedenfor nævnte personelmæssige dispositioner,
- løbende driftudgifter til udflytning af lagre fra
Flådestation København til Flådestationerne Frederikshavn og Korsør,
- opgaver, som i fremtiden
støttestrukturen

forudses løst

udenfor

Økonomiske konsekvenser af personelmæssige dispositioner:
- Udstationering af personel, der ikke
omfattes af den initiale flytning.
Udgiften vurderes at bortfalde 2-3
år efter indledende udflytning)
ca.

7.3 mill.kr.

- Merudgift i forbindelse med løbende forflyttelser

ca.

1.2 mill.kr.

- Ydelsesudgifter i forbindelse
med skiftende eskadretjeneste

ca.

3.5 mill.kr.

- Ydelsesudgifter i forbindelse med
videreuddannelse ved Forsvarsakademiet

ca.

2.7 mill.kr.

ca.

15.0 mill.kr.

Ialt på årsbasis

Som nævnt, vurderes det, at beløbet over en kortere
årrække vil blive halveret. (Se Tillæg c pkt. 11-13
incl.).
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Økonomiske konsekvenser af udflytning fra Flådestation
København til Flådestationerne Frederikshavn og Korsør.
- Udgifter til transport/flytning
af lagrene på Flådestation Københavns Forsyningsafdeling til
lagrene på Flådestationerne Frederikshavn og Korsør
Ialt på årsbasis

ca.

5.0 mill.kr.

ca.

5.0 mill.kr.

Udgifterne skønnes at falde bort i løbet af 3 år efter iværksættelsen.
Økonomiske konsekvenser af opgaver.
for støttestrukturen.

der skal løses uden

I
fortsættelse af
Forsvarskommandoens afgørelse
vedrørende fremtidig løsning af Flådestation Københavns
særlige opgaver, har Arbejdsgruppen skønnet at følgende
skal varetages uden for støttestrukturen:
- Bevogtningsopgaver ved Forsvarsministeriet overføres til
Den kongelige Livgarde

ca.

2.0 mill.kr.

- Funktioner som regnskabspligtig institution

ca.

0.2 mill.kr.

- Søværnets Motorkøretøjstjenestes
motorværksted

ca.

3.0 mill.kr.

- Køreuddannelse

ca.

1.0 mill.kr.

ca.

6.2 inill.kr.

Ialt på årsbasis

Sammenfattende vurderer Arbejdsgruppen, at den anslåede driftbesparelse på 170 mil 1. kr. på årsbasis skal
reduceres med ca. 26 mill.kr. årligt, - et beløb, der efter en kortere årrække falder til ca. 19 mill.kr., således at den forventelige driftbesparelse fra ca. 1995 vil
andrage ca. 150 mill.kr.
5.

Personelmæssige konsekvenser

5.1. Officerspersonel
De eksisterende tjenesteplaner og de heri indbyggede,
karrieremæssige krav, herunder krav om videreuddannelse

- 41 inden indtræden i funktion - og dermed udnævnelse - på et
højere funktionsniveau, vil fortsat være gældende efter
udflytning fra Holmen.
I henhold til disse tjenesteplaner vil officerer
efter afsluttet officersgrunduddannelse skulle forrette
tjeneste i operative taktiske eller operative tekniske
funktioner. Efter en indledende tjeneste i operative
funktioner på laveste funktionsniveau vil den enkelte officer herefter normalt gennemgå videreuddannelsestrin I.
40-50% af søværnets officerer vil herudover på et senere tidspunkt skulle gennemgå videreuddannelsestrin II
med henblik på, efter afsluttet uddannelse, at forrette
tjeneste på højeste funktionsniveau i højere stabe som
f.eks. Forsvarskommandoen, søværnets Materielkommando og
søværnets operative Kommando.
De skitserede tjenesteforløb til og med højeste funktionsniveau har i den hidtidige organisation kunnet gennemføres uden større antal forflyttelser. Således er ca.
60% af søværnets officerer aldrig i deres karriere forflyttet uden for Hovedstadsområdet. For personel, der ikke har ønsket at avancere til chefsniveau, har det forvaltningsmæssigt stort set været muligt at lade det forblive til tjeneste i samme geografiske område indtil afsked. Samme forhold har gjort sig gældende for personel,
der af den ene eller anden årsag er forblevet på højere
funktionsniveau.
I den nye organisation vil officerer efter afsluttet
officersgrunduddannelse i medfør af gældende tjenesteplaner som hovedregel
blive forflyttet fra København til
Korsør eller Frederikshavn.
Den enkelte officer må herudover påregne endnu en
forflyttelse i forbindelse med gennemgang af videreuddannelsestrin I eller senere i forbindelse med gennemgang af
videreuddannelsestrin II. Denne forflyttelse vil typisk
være tilbage til Hovedstadsområdet, hvilket skyldes, at
ca. 65% af funktionerne for videreuddannet personel fortsat vil være placeret i dette område.
Efter sidstnævnte forflyttelse vil antallet af forflyttelser kunne holdes på samme niveau som i nuværende
organisation. De nævnte to forflyttelser vil således finde sted inden for de første 10-12 år af en officers karriere. Det må endvidere konstateres, at de to forflyttelser vil være gældende for såvel officerer i karrieren som
for officerer, der af den ene eller anden grund ønsker at
udtræde af karrieren. Dette forhold skyldes igen den geografiske fordeling af funktioner i land for videreuddannet personel. Frederikshavnsområdet vil således kun kunne
modtage 2 officerer pr. år·, såfremt de pågældende forudsættes at forblive i området indtil afsked på grund af
alder.
De i foregående afsnit nævnte, uundgåelige forflyttelser vil af den enkelte officer naturligt blive vurderet i relation til personlige forhold af såvel familiemæssig som økonomisk karakter.
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Faktorer af betydning i denne forbindelse er hensynet
til eventuel ægtefælles job og karriere. En anden faktor
er ægtefællens muligheder for beskæftigelse i Korsør- og
Frederikshavnsområdet og senere igen i andet geografisk
område - primært Hovedstadsområdet. Eventuelt tab af ægtefælles lønindtægt vil kunne fjerne det økonomiske
grundlag for en forflyttelse med tilhørende boligskift.
Andre faktorer, der vil indgå i vurderingen, kan være
hensynet til børns skolegang, omgangskreds, familiens engagement i aktiviteter uden for forsvaret, o.s.v.
Officerens konklusion af den foretagne vurdering kan
i givet fald medføre, at den pågældende vælger at forlade
forsvaret, men konsekvenserne kan i øvrigt tænkes som et
manglende incitament til gennemgang af videreuddannelse
for herved at kunne forblive længst muligt i et givet,
geografisk område.
Som led i et karriereforløb vil et antal officerer
være udstationeret til turnustjeneste ved enheder placeret ved anden flådestation end den, hvortil de pågældende
er forflyttet. Dette medfører, at officerens samvær med
familien vil være begrænset til weekends og ferier. Samme
forhold vil gøre sig gældende i forbindelse med gennemgang af videreuddannelser, fordi flertallet af officerer
nu vil være geografisk adskilt fra de videreuddannelser,
der er nødvendige led i et karriereforløb.
5.2. Stampersonel og værnepligtige
Med hensyn til stampersonel er der alene behov for et
egentligt karriereforløb for mellemlederniveauet. Dette
forventes imidlertid at kunne gennemløbes under samme omstændigheder som i den nuværende organisation. Forholdet
påvirkes i positiv retning som følge af grund- og videreuddannelsernes placering i Frederikshavn.
Antal forflyttelser af stampersonel forventes ikke at
stige som følge af den nye organisation. For det personel, der forflyttes, vil konsekvenserne naturligvis være
af samme natur, som anført for officerspersonel.
For konstabelgruppen og værnepligtige vil vilkårene i
fremtiden være uændret i forhold til i dag.
5.3. Civilt personel
For civile stillinger gælder generelt, at disse besættes efter ansøgning. Den enkelte medarbejder har således fuld indflydelse på eget tjeneste- og karriereforløb.
Ansøgningsprincippet er også gældende for videreuddannelser, som gennemføres på baggrund af forsvarets behov og
den enkelte medarbejders egnethed.
Fornødne funktions- og efteruddannelser sker ved beordring, hvilket også gør sig gældende, såfremt der måtte
være behov for evt. grunduddannelser, f.eks. forsvarsspecifikke.
Ved udflytning fra Holmen til flådestationerne i Fre-
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derikshavn og Korsør vil civilt, tjenestemandsansat personel blive forflyttet til anden passende stilling inden
for forsvaret. I de tilfælde, hvor det pågældende stillingsområde udflyttes, vil medarbejderen normalt blive
beordret medflyttet.
Såfremt medarbejderen ikke måtte ønske at imødekomme
denne beordring, har vedkommende bragt sig selv i en opsigelsessituation med opsat pension til følge.
Personel ansat på tjenestemandslignende vilkår samt
overenskomstansat personel vil normalt blive tilbudt anden passende stilling, såfremt en sådan eksisterer i den
nye organisation.
Såfremt det ikke måtte være muligt at tilbyde anden
passende beskæftigelse, vil ansættelsesforholdet være at
bringe til ophør med det for den enkelte medarbejder gældende opsigelsesvarsel, ydelse af efterløn m.m.
For civilt ansat personel, der er omfattet af civilarbejderloven, og som har mindst 10 års anciennitet, vil
der kunne tillægges indtil 10 års pensionsanciennitet efter de i tekstanmærkning nr. 59 i Finansloven for året
1989, § 22, Forsvarsministeriet, anførte retningslinier.
I forbindelse med beordret forflyttelse vil der til
civilt personel blive ydet flyttegodtgørelse m.v. i overensstemmelse med de for tjenestemænd gældend9 regler for
uansøgt forflyttelse.
Det vurderes, at antallet af forflyttelser, efter at
den nye organisation/bemanding er implementeret, vil være
identisk med det i dag kendte. Disse forflyttelser vil
for langt hovedpartens vedkommende ske efter ansøgning og
således være udgiftsneutrale i forhold til den eksisterende organisation, dog under skyldig hensyntagen til det
reducerede antal civile medarbejdere såvel ved model A
som B.
For det civile personel vil der efter iværksættelsen
af model A eller B ske en forskydning af tjenestestillinger fra Københavnsområdet mod Korsør og Frederikshavn.
Denne ændring vil medføre mulighed for et bedre karriereforløb i Korsør- og Frederikshavnsområdet og et noget reduceret karriereforløb i Københavnsområdet (Holmen).
For det civile personel gælder - ligesom for det militære personel - at ægtefællers/samlevers muligheder for
beskæftigelse i Korsør- og Frederikshavnsområdet vil øve
indflydelse på antallet af de medarbejdere, der ønsker at
udflytte fra Københavnsområdet.
For Søværnets vedkommende vil det være af væsentlig
betydning, at en del af medarbejderne i special- og specialistfunktioner flytter med deres arbejdsfunktioner til
Korsør og Frederikshavn. I modsat fald mister søværnet en
stor teknisk ekspertise, som det vil tage mange år at
genopbygge, og som vil være meget bekostelig såvel i uddannelsesomkostninger som i manglende reparations- og
vedligeholdelseskapacitet.
5.4.

På grund af forannævnte forhold kan model B af personelplejemæssige årsager siges at være lidt bedre end
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model A, idet denne model vil kunne reducere antallet af
reelle forflyttelser noget.
I den nuværende personelstruktur, indeholdende ca.
1100 officerer i Søværnet, er det gennemsnitlige antal
forflyttelser pr. år ca. 4 o. Den fremtidige personelstruktur vil, efter fuldt gennemført AGT-konvertering,
omfatte ca. 900 officerer, hvilket omregnet ville svare
til ca. 35 årlige forflyttelser. Efter gennemførelse af
nærværende plan vurderes det, at antallet af årlige forflyttelser vil vokse med ca. 60 til ialt ca. 95. Der vil
kun være marginale forskelle mellem modellerne A og B.
Model B forventes ligeledes i større omfang end model
A at sikre, at civile medarbejdere i special- og specialistfunktioner bevares for søværnet.
For militært personel vil forskellen i personelplejemæssig henseende mellem model A og model B kunne mindskes, såfremt hidtidig forvaltningspraksis med udstationering til sejlende tjeneste fastholdes. De med en udstationering forbundne ulemper vil være mindre end de ulemper, der er forbundet med en kombination af forflyttelse
og periodevise udstationeringer.
6.

Samlet vurdering

6.1. Model A og B

På det opera ti ve område må arbejdsgruppen henholde
sig til den af Chefen for søværnets operative Kommando i
ref b. fremsatte konklusion og anbefaling, hvorefter begge skitserede modeller anses for operativt hensigtsmæssige. Det anføres dog, at princippet om en "tung" base i
Frederikshavn og en "let" base i Korsør kunne pege på model A som den optimale løsning. Det fastslås dog, at såfremt balancen i personelfordeling mellem de 2 flådestationer ønskes forskudt til fordel for Korsør, vil model B
også indebære en operativt hensigtsmæssig løsning.
En økonomisk afvejning mellem model A og B viser, at
forskellene i investeringsudgift og driftsbesparelse er
så små, at de ligger inden for grænserne af den usikkerhed, der nødvendigvis må foreligge i sådanne beregninger.
Tilsvarende må modellerne for så vidt angår værksteds- og forsyningstjenestens beredskabsmæssige funktionsduelighed i krigstid anses for ligeværdige, ligesom
der i fredstidsdriften kun vurderes at være marginale
forskelle, der - på grund af større sammenfald i skibenes
våben- og elektroniksystemer i model B - kan give denne
model en mindre fordel.
På det personelplej emæssige område vurderer bemandingsrapporten bl.a., at model B på grund af det mindre
antal reelle flytninger kan betragtes som lidt bedre end
model A. Der er imidlertid herved ikke taget hensyn til
de øvrige personelplejemæssige forhold, såsom beboelse,
hustruers beskæftigelse, skoler m.v., og da vurdering af
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disse faktorer ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium, skal der ikke her forsøges nogen afvejning mellem
de 2 modeller.
Henset til at der ikke for arbejdsgruppen foreligger
nogen kvalificering af den politisk ønskelige fordeling
af skibe og personel mellem Frederikshavn og Korsør (jf.
forligsaftalen om, at udflytningen skal ske "i hovedsagen
til Flådestation Frederikshavn"), og da en nærmere undersøgelse af tungtvejende personelplejemæssige faktorer
endnu ikke har fundet sted, ser arbejdsgruppen sig ikke i
stand til på det foreliggende grundlag at fremsætte en
entydig anbefaling vedrørende valg af model.
6.2. Bygningsmæssig løsning i Korsør
Arbejdsgruppen anbefaler
gelse af bygningsfaciliteter
ning 3. Denne løsning er både
som den giver en meget stor
anvendt i det følgende.

den model for tilvejebrini Korsør, der benævnes løshurtigst og billigst, ligefleksibilitet og derfor er

DEL

3.

IMPLEMENTERING
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VIII. Implementeringsplan.
1.

Indledning
Når endelig politisk beslutning om de af rapporten
skitserede løsninger er truffet, anbefales der snarest
nedsat de fornødne, organisatoriske elementer til implementering af udflytningen fra København til Frederikshavn
og Korsør. Et forslag til en sådan organisation er fremsat nedenfor i pkt.6. Det forudsættes, at den videre udflytning af skibsvedligeholdelsesarbejderne samt yderligere tilpasninger af Materielkommandoens Centralledelse
varetages under Chefen for søværnets Materielkommandos
ansvar og at 4-skoleløsningen gennemføres af Forsvarskommandoen.
Den fysiske udflytning foreslås udført i henhold til
den nedenfor i pkt. 3 skitserede tidsplan. Vedrørende muligheden for at tilvejebringe de nødvendige bygningsmæssige forudsætninger for denne plan gennemførelse har
Forsvarets Bygningstjeneste meddelt følgende:
"For så vidt angår udflytningen til Korsør påregnes
en betydelig del af behovet for supplerende bygninger og
anlæg tilvejebragt gennem køb og leje af eksisterende
bygninger og anlæg. Det skønnes muligt at kunne overtage/leje disse faciliteter med et varsel på ca. 2 år.
Købspris samt ombygningsudgiften er skønsmæssigt anslået.
Den mere præcise ombygningsudgift forudsætter en detailmæssig gennemgang af bygningskomplekset.
Med hensyn til udflytningen til Frederikshavn påregnes det supplerende bygningsbehov dækket gennem nybyggeri. For at opnå en hensigtsmæssig anvendelse af flådestationens samlede faciliteter er det endvidere nødvendigt
at ændre anvendelsen af allerede eksisterende bygninger.
Depotbyggeriet påregnes at foregå i Bangsbo-området, på
et areal der skal erhverves fra kommunen og som p.t. delvist er udlagt til fredsskov. Det øvrig.e byggeri skal foregå på selve flådestationen eller i snæver tilknytning
hertil. Da flådestationen fortsat skal kunne anvendes i
minimal udstrækning, og da visse ombygninger fo r udsætter,
at nybyggeri er etableret, vil byggeriet ikke kunne foregå samtidigt, men de enkelte byggerier og ombygninger må
tidsmæssigt forskydes over perioden 1990-1994. Det vil i
denne periode være nødvendigt i nogen udstrækning periodevis at basere flådestationens aktiviteter på midlertidige faciliteter.
Disse forhold vil imidlertid først endeligt kunne
fastlægges ved detailplanlægningen. I denne fase vurderes
endvidere muligheden for i størst muligt omfang at koncentrere byggeperioden ved at henlægge flådestationernes
aktiviteter til andre havne.
De nærmere drøftelser med de berørte kommuner vedrørende arealerkomplekset, lejeforhold, byggetilladelser,
miljøgodkendelser m.v. vil endvidere være afgørende for,
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tidsrammen for byggeriets gennemførelse.
Det er i tidsrammen forudsat, at Forsvarsministeriet
umiddelbart efter beslutningen om udflytningen meddeler
Bygningstjenesten en projekteringsbevilling for udflytningen til hver af flådestationerne Korsør og Frederikshavn samt Marinestation Holmen. Efter udarbejdelse af detailtidsplaner og projekter forudsættes der givet
en
samlet, rammemæssig byggebevilling for hver af flådestationerne."
2.

For såvidt angår muligheden for opbygning af den
fornødne, personelmæssige ekspertise på de 2 flådestationer vil dette i nogen grad være afhængigt af, i hvilken
udstrækning specialværkstedernes håndværkere vil være
villige til at flytte til Korsør og Frederikshavn. Det er
imidlertid Søværnets Materielkommandos opfattelse, at det
vil være muligt i en overgangsperiode, hvor værkstedernes
egen bemanding ikke har kunnet bringes op på fuld styrke,
at sikre den for beredskabet fornødne værkstedskapacitet
gennem fleksibel udnyttelse af samtlige søværnets værksteder ("rejsemontører") suppleret med øget udnyttelse af
civile virksomheders personel. Tilsvarende anses det for
muligt at løse eventuelle lokale kapacitetsproblemer på
forsyningsområdet ved udnyttelsen af "Lager Danmark".
I forbindelse med nedlæggelsen af Orlogsvæftets
skibsvedligeholdelsesdel medio 1991 vil betydelige mængder af værkstedsudstyret samt bl.a. dokker og kraner blive frigjort. Realiseringen af disse faciliteter kan formentligt bedst ske ved udbud gennen "Søværnets auktioner", idet det dog løbende bør vurderes, om en overflytning til flådestationerne i visse tilfælde vil være hensigtsmæssig.

3.

Udflytningsplanen forudsætter, at der under hensyntagen til øvrige, store projekter i perioden stilles den
nødvendige likviditet til rådighed.

4.

Inden udflytning til Flådestation~rne Frederikshavn
og Korsør kan iværksættes, vil det være nødvendigt at
indgå i et samarbejde og træffe afta l er med de lokale
myndigheder på i det mindste to områder, nemlig:
- Forhold vedørende de fysiske foranstaltninger (lokalplaner,
miljøgodkendelser,
byggetilladelser
etc.) samt
-

Personelplejemæssige forhold (boliger, institutionspladser, ægtefælles/samlevers arbejde etc.).

Det første område er et sædvanemæssigt led i etablering af relevante programplaner og vil løbende blive tilgodeset i forbindelse med den fortsatte planlægning.
Det andet - velfærdsmæssige - område falder udenfor
Arbejdsgruppens kommissorium og vil ikke blive behandlet
yderligere her. Arbejdsgruppen har forstået, at Forsvars-
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ministeriets Departement allerede er i kontakt med relevante, lokale myndigheder vedørende dette.
5.

Tidsplan.

5.1.

Tidsmæssigt vurderes udflytningen af skibe og tilhørende eskadrestabe at kunne finde sted som følger, idet
den fornødne værksteds- og forsyningskapacitet sideløbende vil blive tilvejebragt:
1990:
FLYVEFISKEN-klassen (efter færdiginstallation m.v.) og
DAPHNE-klassen til Korsør, PEDER SKRAM-klassen (med henblik på udfasning) og DANNEBROG (efter togt) til Frederikshavn.
Disse foranstaltninger vil kun have begrænsede, personelmæssige konsekvenser.
Ultimo 1991/primo 1992:
Torpedobådseskadrens stab samt WILLEMOES-klassen og 1
fAXE-klassen med 216 militære normer til Korsør.
Mineskibseskadrens stab samt FALSTER-klassen og LINDORMEN-klassen med 307 militære normer til Frederikshavn.

Fregateskadrens stab og NIELS JOEL-klassen med 236 militære normer til Frederikshavn eller Korsør (afhængigt af
valgt model).
Ubådseskadrens stab samt NARHVALEN-klassen og TUMLERENklassen med 104 militære normer til Frederikshavn.
5. 2.

Overgang fra skibsvedligeholdelse på Orlogsværftet
til civile værfter påregnes, afhængigt af igangværende
drøftelser med værftsforeningerne, at kunne ske således:
1990:
FALSTER-klassen (er godkendt)
LINDORMEN-klassen
NIELS JOEL-klassen
HVIDBJØRNEN-klassen
FAXE-klassen
DANNEBROG

NARHVALEN-klassen og TUMLEREN-klassen.
WILLEMOES-klassen.
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Orlogsværftets personelstyrke tilpasses i takt med
udflytningen, således at værftets skibsvedligeholdelsesdel forudsættes endeligt nedlagt medio 1991.
5.3.

Tidsmæsssigt vurderes udflytningen af Orlogsværftets
specialværksteder og forsyningsfunktionerne fra Flådestation København at finde sted som følger:
Ammunitionsværkstedet.
Ammunitionsværkstedet under Orlogsværftet udflyttes
i løbet af 1990 til Depot Fylleledet under Flådestation
Frederikshavn.
Udflytningen medfører ikke behov for særlige bygnings- eller andre foranstaltninger.
Arsenaløen på Holmen bliver herved eksplosivstoffrit
område.
Specialværkstederne.
Udflytning af Orlogsværftets spec i al værksteder vil
finde sted gradvist, i begyndelsen "dråbevist", i periodan medio 1991 - ultimo 1994, i takt med færdiggørelse af
nybyggeri og/eller bygningsændringer.
Ved Flådestation Frederikshavn er der i det væsentlige tale om nybyggeri, som påregnes afsluttet ultimo
1994. Ved Flådestation Korsør er der tale om bygningsændringer, som først kan iværksætte s i takt med, at bygningsfaciliteterne rømmes af for s yningstjenesten. Disse
bygningsændringer påregnes afsl uttet medio 1992.
For begge flådestationer vil opbygning af personelekspertise og -kapacitet finde s ted helt frem til årsskiftet 1995/96, idet tilgangen a f nye skibe og materielsystemer i en vis udstrækning er bestemmende for behove.t .
Forsyningsfunktionerne.
Udflytning af forsyningsfunktionerne fra Flådestation København til flådestationerne i Frederikshavn og Korsør vil finde sted gradvist, i perioden frem til medio
1992. Det påregnes, at den væsentligste del af udflytningen vil finde sted sidst i perioden. Den endeligeudflytning af forsyningsgenstande vil næppe kunne afsluttes indenfor perioden, men vil strække sig over ca . 3 år.
De personelmæssige udflytninger vil finde sted løbende i perioden.

5.4.

Etablering af 4-skoleløsningen påregnes tidsmæssigt
gennemført således:
Flytning af skolernes faciliteter til Nyholm skal
finde sted til bygninger, der først bliver rømmet i forbindelse med udflytningen fra Flådestation København og
af Orlogsværftets Special værksteder. Selve den fysiske
flytning kan derfor først påbegyndes primo 1995 med
ombygning og klargøring af berørte bygninger. På denne
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baggrund forventes indflytningen på Nyholm at være
tilendebragt ultimo 1995.
Forberedelse af udflytningen af Havarikursus fra
Margretheholm til Artilleriskolen Sjællands Odde må, såfremt denne model vælges, bl.a. på grund af endnu uafklarede miljøforhold, påregnes at vare ca. 2 år fra beslutning, medens selve byggeriet og flytningen må påregnes at
vare ca. 6 måneder. Ved beslutning ultimo 1989 vil
flytning og ibrugtagning således kunne finde sted primo
1992.

Disse foranstaltninger vil kun have begrænsede, personelmæssige konsekvenser.
I skemaet næste side vises ovenfor nævnte bevægelser
grafisk sammen med relateret byggeri. Endvidere vises en
mulig organisationsudviklingsproces for søværnets Materielkommandos Centralledelse som konsekvens af den gennemførte udflytning, jf. ref. e.

GROVSKITSE TIL IMPLEMENTERINGSPLAN AF SØVÆRNETS NYE STØTTESTRUKTUR: 1989 · 1995.
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TORPEDOBÅDSESKADREN

PEDER SKRAM-KL. OG
DANNEBROG (FRHI

Ml NESKI BSESKADR EN

NIELS JUEL-KL.

).

MINESKIBSESKADREN
UNDE RVANDSBADE

OPLAGTE ENHEDER

VISSE OPLAGTE ENHEDER
NEDTRAPNING

"SORTE DEL"

GRADVIS II BEGYNDELSEN '"DRABEVIS .. l UDFL. TIL KOR OG FRH

SPECIALVÆRKSTEDERNE

I

FALS KL. LIND KL. NIJU KL.

CIVILE VÆRFTER

UNOERVANDSBAOE. WILLEMOES KL.

HVBJ KL. FAXE KL. DANNEBROG

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE

- ÆNDRES IKKE -

1

SØVÆRNETS KONSTABELSKOLE
•;KQ LER PÅ
IIOLMEN

SØVÆRNETS TAKTIKSKOLE}
SØVÆRNETS VÅBENSKOLE

NEDL.IORG.l
SAML. (ORG.)

ORGANISATIONSANA LYSE/

KONTORER

SVN SPECIALSK.

SVN SPECIALSKOLE

SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDOS
CE NTRALLEDELSE

VÆRKSTEDER
DEPOTER

FYSISK ETABL. AF

ORG. ETABL. AF

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE

I I ADESTATION
I I11.DERIKSHAVN

MINDRE TILPASNING

FORTSAT TILPASNING AF

SNA -

SØKORTOEPOT HOLMEN

EVENT . ORGANISATIONSANALYSE

TIL FLS FRH ELLER FLS KOR

SMK" s CENTRAL LEDELSE

AFSLUTNING AF BYGNING AF VÆRKSTEOSFACILITETER

------- -

-----···

I

LØSNING 1. 2 & 3

VÆRKSTEDER
PROJEKTERING}

I

I AOESTATION

I• !) HSØ R

LICITATION

DEPOTER

1-R_E_No_v_e_R_IN_G_A_F--1 I øv RI GT

LØSNING 2

LØSNING 1

LØSNING 3

' 1 FASE) · AFSLUTAFSLUT

KONTORER

LØSNING 3

TET

LOSNING 1. 2 & 3

DRIFTSFACILITETER
I

I\IIINESTATION
III li Ml N

1995

TORPEOOBADSESKAOREN

UNOERVANOSBÅOSESKAOREN

ORLOGSVÆRFTET

1994

1993

1992

1991

1990

DEPOTER
KONTORER

' tl<,NATURFOAKLAAING
I OH BYGNINGSARBEJDER
/ I DRØRENDE FLÅDESTATIONERNE
1J c, MARINESTATION HOLMEN
PROJEKTERING M.M.
LICITATION M.M.
BYGGEPERIODE(NYBYGNING
OG OMBYGNING)

I

IMPLEM;rERING

AF NY ORG.

- 52 -

6.

Implementeringsorganisationen.
Under hensyn til udflytningens omfang anses det for
påkrævet at etablere en særlig organisation til at varetage den organisatoriske styring af implementeringen af
ny flådestationsstruktur.
Det foreslås, at der nedsættes en styringsgruppe med
Chefen for Forsvarsstaben som formand og med bl.a. Chefen
for søværnets opera ti ve Kommando, Chefen for søværnets
Materielkommando og Direktøren for Forsvarets Bygningstjeneste som medlemmer. Det vil formentligt også være
hensigtsmæssigt med repræsentation fra Forsvarsministeriet i Styringsgruppen.
Styringsgruppens opgave bliver, på grundlag af Forsvarsministeriets/Forsvarskommandoens overordnede direktiver, at lede og kontrollere gennemførelsen af de nødvendige tiltag. Styringsgruppen sikrer endvidere den økonomiske afvikling af de forskellige delprojekter.
Under styringsgruppen etableres "Projektkontoret til
implementering af Søværnets logistiske støttestruktur".
Kontoret underlægges administrativt Chefen for søværnets Materielkommando, og dets opgaver bliver - på
grundlag af Styringsgruppens direktiver - at varetage
planlægning og den daglige ledelse af de nødvendige tiltag. Kontoret koordinerer i fornødent omfang med den iværksatte tilpasning af skolestrukturen.
Kontoret bemandes med en leder (Kommandør) og tre
sagsbehandlere, herunder en repræsentant for Bygningstjenesten, samt fornøden sekretariatsassistance og periodevis og efter behov ad hoc eksperter. Til støtte for kontoret etableres på hver af flådestationerne en permanent
arbejdsgruppe til planlægning og koordinering på lokalt
niveau.
Det forusættes i denne forbindelse, at Forsvarsministeriets projektgruppe vedrørende personeltilpasninger i
Søværnet opretholdes i implementeringsperioden.
Endvidere foreslås oprettet et informations- og serviceelement med henblik på løbende orientering om
udflytningens iværksættelse og forløb samt dens forudsete
konsekvenser.
Endeligt forudsættes det, at "udbud af søværnets øvrige vedligeholdelsesarbejder" efter principgodkendelse
af arbejdsplan gennemføres i basisorganisationen.
Arbejdsgruppen har ikke på det foreliggende grundlag
kunnet tage stilling til personelrepræsentanternes eventuelle deltagelse i implementeringsorganisationen.

Bilag 1

Styrj_ngsgrupp""n veclrc:nende
udflytning fra Holmen
København,

den 31/5 1989

Hermed 3 bilag

AJ::bejdsgruppe_!l_ unde~ s_tyringsgru~
vedrørende udfly~ning fra Halmen.
1.

Kommissorium.

Arbejdsgruppen ska I med wlgangspunkt i vedlagte notat
af 16/5 1989 fra chefen for Søværnets operative Kommando udarbejde forslag til detailplaner for
fordeling af flåden vPd Fli'tdestatlon Frederikshavn
og Flådestation Korsør efLPI udflytning fra Holmen,
dimensionering af flåde~taUonerne samt udflytning
af specialværkstederne,
m.v.,

depoter,

magasiner,

eskadrer

og

dimensionering af anløbshavn Holmen efter udflytning.
Forslagene udarbejdes indenfor rammerne af de i notatet
opstillede modeller A og B,

mens model C udelades af de videre

overvejelser.
Detailplanerne skal bl.a.
detailorga11isation

i.ndeho lde:

(herunder bemanding) af de valgte

modeller,
tids- og handlingsplan for implementering af de
valgte modeller,

herunder skøn over udgifterne i

forbindelse med implementeringen,
redegørelse for modellernes personelmæssige konsekvenser for såvidt angår omfanget og det tidsmæssige
forløb af personeltilpasninger og - forflyttelser,
samt mulighederne for tilfredsstillende karriere og tjenesteforløb,

2

beregning af modeller11es økonomiske konsekvenser
for så vidt angår investering og drift,
beregning af modellernes bygnings- og anlægsmæssige
konsekvenser,

og

afklaring af modellernes øvrige logistiske konsekvenser.
Styringsg.r11ppen har bestemt,
sætninger,

at de principper og forud-

som er anført i de ligeledes vedlagte 2 notater af

9/5 og 16/5 1989 fra chefen for Søværnets Materielkommando er
retningsgivende for arbejdsgruppe11s detailplanlægning,

idet der

særligt henvises til de på siderne 12 og 13 i notatet af 16/5
1989 anførte generelle retningslinier for planlægningen.
Arbejdsgruppe11 bemyndiges til i nødvendigt omfang at
inddrage konsulentbistand samt nedsætte undergrupper eller
lignende efter behov.
og analyser m.v.

/\rbejdsgruppen kan rekvirere oplysninger

fra basisorganisationen.

Formanden for arbejdsgruppen holder styringsgruppen
orienteret om arbejdsgruppens virksomhed m.v.

og forelægger

styringsgruppen eventuelle principielle spørgsmål,

hvis afklaring

er af afgørende betydning for udfærdigelse11 af detailplanerne.
Arbejdsgruppens forslag til detailplaner m.v.

sendes

til styringsgruppens sekretariat senest den 23/8 1989 med henblik
på behandling på styringsgruppens møde den 4/9 1989.

2. Arbejdsgruppens sammensætning:
Kontreadmiral Il. Dynnes Hansen, Søværnets
mando
oberst

o.

Bud1,

Materielkom-

(formand),

Forsvarsministeriet,

kontreadmiral S.T.Petersen,

Forsvarskommandoen,

kommandørkaptajn P.A./\ndersen,

Forsvarskommandoen,

orlogskaptajn V.Kristensen,

Forsvarskommandoen,

kontreadmiral H.J.Garde,

Søværnets operative Kommando,

kommandør F.Volke,

Flådestation København,

kommandør H.Fink-Jensen,

Flådestation Frederikshavn,

kommandør U.T.J.Luckow,

Flådestation Korsør,

direktør B. Frank,

Forsvarets Bygningstjeneste,

3

kommandørkaptajn B. E. Carlsen,

Akademikernes Centralorganisation,

sekretær E. Balle,

Landsorganisationen i Danmark,

konsulent P.Hertz,

Landsorganisationen i Danmark,

seniorsergent B. ,Johansen,

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd samt

overværkmester P.Nielsen,

Funktionærernes og

Tjeneste-

mændenes Fællesråd.
Arbejdsgruppen kan etablere nødvendige sekretariatsfunktioner.

Bilag 2

OVERSIGT OVER
ARBEJDSGRUPPER, UNDERARBEJDSGRUPPER
og
ARBEJDS ELEMENTER

nedsat af Arbejdsgruppen under Styringsgruppen vedrørende udflytning fra Holmen,
Chefen for Søværnets Materielkommando
eller Inspektøren for søværnet.
Grupperne m.v.
enkelt anføres:

er anført i

kronologisk orden.

GRUPPENS BENÆVNELSE

1. Hvem der har nedsat gruppen og hvornår.
2. Dato for rapporten.
3. Kort beskrivelse af rapportens indhold.

For hver

ARBEJDSGRUPPE TIL SAMMENLÆGNING AF VISSE
AF SØVÆRNETS SKOLER

1.

Nedsat af Inspektøren for søværnet 3 APR 1989.

2.

Rapport af 23 JUN 1989.

3.

Rapporten beskriver den såkaldte 5-skoleløsning, der indebærer, at søværnets 7 skoler reduceres til 5.
Det anbefales:
- at Søværnets Konstabelskole nedlægges som organisatorisk enhed,
- at søværnets Taktikskole og
søværnets Våbenskole sammenlægges til søværnets Taktik- og Våbenskole og
- at Søværnets Eksercerskole ændres til søværnets Grundskole.
I fortsættelse af forslagene redegøres for 5-skolestrukturen herunder for placering af de enkelte uddannelser og
kursus ved de 5 skoler.
Der redegøres for bemandingen og personellets og elevernes fordeling på geografiske områder. Efter redegørelse
for disponering af skolebygninger opstilles en tidsplan,
der kan opfylde Forsvarsaftalens krav om, at 5-skoleløsningen skal være på plads inden udgangen af 1991.
Endeligt fremsættes enkelte betragtninger vedrørende mulighederne for fortsat, på betryggende vis, at løse opgaverne pålagt Søværnets Specialtjenesteinspektører.

ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE FLÅDESTATIONERNES OPGAVER
1.

Nedsat af Chefen for søværnets Materielkommando
19 APR 1989.

2.

Rapport af MAJ 1989.

3.

Rapporten beskriver med udgangspunkt i den operative koncept behovet for logistisk støtte, der skal ydes af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør.
Flådens udvikling frem til 1998 beskrives. På grundlag
heraf samt en række operative, logistiske, personelmæssige, kapacitetsmæssige og økonomiske kriterier opstilles 3
modeller til fordeling af eskadrer og skibe på de to flådestationer. Der opstilles krav til flådestationernes
stationære og mobile støtte samt en mobil vedligeholdel-

-
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sesafdeling på Sjælland.
Endeligt formuleres krav til Anløbshavn Halmen.

ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE FORSYNINGSSTØTTE

1.

Nedsat af Chefen for søværnets Materielkommando
19 APR 1989.

2.

Rapport af JUN 1989.

3.

Rapporten beskriver nødvendige ændringer af den eksisterende forsyningstjeneste som følge af udviklingen og udfytningen og fremsætter forslag til den fremtidige forsyningstjenestes kapacitet og organisation. Økonomiske og
personelle konsekvenser beskrives.

ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE VEDLIGEHOLDELSE
1.

Nedsat af chefen for søværnets Materielkommando
19 APR 1989.

2.

Rapport af JUN 1989.

3.

Rapporten beskriver generelt vedligeholdelsestjenesten på
echelon 1-5 og den nuværende værkstedsstruktur.
På grundlag af den logistiske koncept samt flådens sammensætning og fordeling vurderes behov for værkstedskapacitet indenfor de enkelte værkstedsområder.
Kapaciteten fordeles på stationær
echelonerne 3-5 og der fremsættes
ningsbehovet.

og mobil støtte på
skitseplan for byg-

ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE FLÅDESTATION
KØBENHAVNS SÆRLIGE OPGAVER
1.

Nedsat af Chefen for Søværnets Materielkommando
25 APR 1989.

2.

Rapport af MAJ 1989.

3.

Rapporten har som forudsætning, at samtlige opgaver indenfor forsyningstjenesten udflyttes til flådestationerne
i Frederikshavn og Korsør og at depoter, magasiner m.v.

-
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overføres til Flådestation Korsør eller nedlægges. Endvidere at Anløbshavn Holmen fra eksisterende kaj anlæg på
Nyholm skal kunne yde samme støtte til anløbende skibe,
som kan opnås i en provinshavn. Endeligt forudsættes, at
anløbshavnen ikke vil blive pålagt opgaver af beredskabsmæssig karakter.
Samtlige de resterende opgaver, der i dag løses af flådestationen, herunder driften af søværnets Motorkøretøjstjeneste, der er henlagt under flådestationen, beskrives
og analyseres. Det anbefales for hver enkelt, at den
afvikles, overføres til anden myndighed eller overføres
til anløbshavnen.
Rapporten er oversendt til behandling i Forsvarskommandoen, der på grundlag af anbefalingerne har truffet beslutning om de enkelte opgaver, herunder søværnets Motorkøretøjstjeneste. Disse beslutninger indgår som forudsætninger i den videre planlægning.

ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE ADMINISTRATIV
STØTTE TIL ESKADRER

1.

Nedsat af Chefen for Søværnets Materielkommando
26 APR 1989.

2.

Rapport af 25 MAJ 1989.

3.

Eskadrernes forvaltningsopgaver beskrives og kvantificeres. Tilsvarende beskrives og kvantificeres flådestationens opgaver. Behov for bemanding, lokaler og faciliteter
til løsning af de samlede opgaver beskrives.

UNDERARBEJDSGRUPPE
VEDRØRENDE
ADMINISTRATIVE
FACILITETER VED FLÅDESTATIONERNE

1.

Nedsat af Arbejdsgruppen under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Holmen 2 JUN 1989.

2.

Rapport af 23 JUN 1989.

3.

Baseret på de to modeller for flådens fordeling og rapporten vedrørende administrativ støtte til eskadrer af 25
MAJ 1989 samt de forudseelige forvaltnignsopgaver ved
flådestationerne og eskadrerne opstilles 3 mulige organisationer til løsning af opgaverne. Hver mulighed beskrives for såvidt angår organisation, bemanding, lokalebehov
og behov for kontorinventar m.v. De nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger beskrives. Bygge- og anlægsud-

-
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gifter og driftudgifter til faciliteter samt personelle
udgifter anføres.
En af de nævnte mulige løsninger er udvalgt som grundlag
for den videre planlægning.

UNDERARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE DIMENSIONERING AF FLÅ'
DESTATIONERNE OG ANLØBSHAVN HOLMEN SAMT
UDFLYTNING
AF SPECIALVÆRKSTEDER, DEPOTER OG MAGASINER
(UAG-DAFUSD)

1.

Nedsat af Arbejdsgruppen under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Halmen 2 JUN 1989.

2.

Rapport af 12 JUL 1989.

3.

Rapporten er en statusredegørelse for underarbejdsgruppens aktiviteter og en sammenfatning af rapporterne fra 6
arbejdselementer vedrørende:
-

Forsyningsstøtte (Forsyningsafdelingens opgaver)
Vedligeholdelsesstøtte (Teknisk afdelings opgaver)
Stationsafdelingens opgaver
Opgaver for en Mobil Vedligeholdelsesafdeling
Bemanding af den nuværende støttestruktur
Driftudgifter for den nuværende støttestruktur

De 4 første rapporter, der er udarbejdet på grundlag af
tidligere nævnte rapporter beskriver tilsammen den fremtidige støttestrukturs organisation og dimensionering.
De 2 sidste rapporter udgør det bemandingsmæssige og
driftøkonomiske referencemateriale til senere beregning
af besparelser opnået ved restruktureringen.

ARBEJDSELEMENT VEDRØRENDE FORSYNINGSSTØTTE

1.

Nedsat af UAG-DAFUSD 14 JUN 1989.

2.

Rapport af JUL 1989.

3.

Rapporten omfatter detaljerede oversigter over det fremtidige behov for forsyningsafdelingernes faciliteter og
disses indretning. Afdelingernes opgaver, organisation og
bemanding beskrives. Der redegøres for det estimerede
tidsforbrug til udflytning af relevante funktioner og
forsyninger fra Flådestation København.

-
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-

ARBEJDSELEMENT VEDRØRENDE VEDLIGEHOLDELSE

1.

Nedsat af UAG-DAFUSD 14 JUN 1989.

2.

Rapport af JUN 1989.

3.

Rapporten redegør detaljeret for det fremtidige behov for
stationære og mobile værkstedsfaciliteter dg disses indretning. De tekniske afdelingers opgaver, organisation og
bemanding beskrives. Der opstilles en implementeringsplan.

ARBEJDSELEMENT VEDRØRENDE STATIONSOPGAVER

1.

Nedsat af UAG-DAFUSD 14 JUN 1989.

2.

Rapport af JUN 1989.

3.

Rapporten beskriver kortfattet de nedlagte Ekvipageafdelingers opgaver og anfører hvilke af disse, der mest hensigtsmæssigt kan videreføres i Stationsafdelingen. Derefter formuleres en plan for den fremtidige Stationsafdelings opgaver, organisation og bemanding. Behovet for
bygnings- og andre faciliteter opgøres. Der redegøres for
implementeringen og dens tidsmæssige forløb.

ARBEJDSELEMENT VEDRØRENDE MOBIL
LOGISTISK STØTTE

1.

Nedsat af UAG-DAFUSD 14 JUN 1989.

2.

Rapport af 29 JUN 1989.

3.

På baggrund af den logistiske koncept og de formulerede
behov for den fremtidige mobile støtte på 1. og 2. echelon til FLYVEFISKEN- og WILLEMOES-klasserne beskrives opgaver, organisation, bemanding, udrustning, materiel og
basefaciliteter for en Mobil Vedligeholdelsesafdeling
(MOVA).

ARBEJDSELEMENT VEDRØRENDE BEMANDING

1.

Nedsat af UAG-DAFUSD 14 JUN 1989.

2.

Rapport af 2 JUL 1989.

-

3.
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Den aktuelle bemanding af Søværnets Materielkommandos
myndighedsområde, eskadrestabene, skolerne og Torpedobådenes Mobile Base (MOBA) beskrives. Herunder opgøres antal af personer indenfor de enkelte personelkategorier
med angivelse af lønramme, fast tjenestested m.v. De samlede løn- og ydelsesomkostninger opgøres.

ARBEJDSELEMENT VEDRØRENDE ØKONOMI

1.

Nedsat af UAG-DAFUSD 14 JUN 1989.

2.

Rapport af 4 JUL 1989.

3.

For Søværnets Materielkommandos myndighedsområde, eskadrestabene, skolerne og Torpedobådenes Mobile Base (MOBA)
vurderes og beregnes samtlige driftomkostninger med undtagelse af de personelorienterede.

ARBEJDSGRUPPEN TIL SAMMENLÆGNING AF VISSE
SØVÆRNETS SKOLER - 4 SKOLELØSNINGEN

AF

1.

Nedsat af Inspektøren for søværnet 7 JUL 1989.

2.

Rapport af 1 AUG 1989.

3.

Rapporten omfatter forslag til organisation, bemanding,
geografisk placering, bygningsmæssige faciliteter, udstyr
m.v. for søværnets skoler. Forslagene omfatter 6 mulige
løsninger spændende fra reorganisering helt uden flytninger til omfattende udflytninger til Frederikshavnområdet.
Endvidere beskrives 3 muligheder for restrukturering af
søværnets Specialtjenesteinspektørers arbejdsområde og
funktionsbetingelser. Et detaljeret standardbemandingsreglement opstilles på grundlag af en repræsentativ model, der ikke omfatter fysisk sammenlægning af kurser.

UNDERARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BYGNINGSMÆSSIGE
FORANSTALTNINGER

1.

Nedsat af Arbejdsgruppen under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Holmen 18 JUL 1989.

2.

Rapport af 1 AUG 1989.

3.

For de to flådestationer, Marinestation Holmen og skolerne opgøres de totale behov for tilvejebringelse og æn-

-
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dringer af bygninger. Der redegøres for de hermed forbundne anlægsudgifter, udgifter til køb/leje og driftudgifter. Endeligt anføres driftbesparelser for de bygningsfaciliteter, som søværnet ikke skal anvende i fremtiden. Der opstilles tidsplaner for projektering, opførelse og indretning af den beskrevne bygningsmasse.

UNDERARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BEMANDING
I FORBINDELSE MED UDFLYTNING FRA HOLMEN

1.

Nedsat af Arbejdsgruppen under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Holmen 18 JUL 1989.

2.

Rapport af 1 AUG 1989.

3.

Der redegøres for den militære og civile bemanding af
den samlede støttestruktur omfattende søværnets Materielkommandos myndighedsområde, Marinestation Holmen, Eskadrerne, skolerne og den Mobile Vedligeholdelsesafdeling
(MOVA). Endvidere redegøres for såvel initiale som fremtidige løbende forflyttelser samt karriere og tjenesteforhold. Omkostninger vedrørende løn og ydelser såvel i
forbindelse med udflytningen ("investering") som løbende
("drift") anføres for militært og civilt personel.

UNDERARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE ANLØBSHAVN HOLMEN

1.

Nedsat af Arbejdsgruppen under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Holmen 18 JUL 1989.

2.

Rapport af 31 JUL 1989.

3.

Der fremsættes forslag til etablering og underbringelse
af aktiviteter og myndigheder m.v., der bliver tilbage på
Holmens område efter udflytningen. I fortsættelse heraf
beskrives og dimensioneres en organisation underlagt Chefen for Søværnets Materielkommando til løsning af de kommandantskabsmæssige opgaver i området. Slutteligt beregnes investerings- og driftmæssige udgifter på såvel personel- som bygnings- og facilitetsområdet.

Bilag 6

OP

3 AlJG 1989

Emne:

Afgørelser vedr. tremtidiq udtørelse af flådestation Københavns særlige opgaver.

Ref.:

a.

Rapport vedrørende Flådestation Københavns særlige opgaver atgivet MAJ 1989 af arbejdsgruppe

under HUF.
b. OP høriT1g snolat vedr .
{HA 39931/89)
c.

MM notat

VP dr.

behandling af

r<~f.

a.

"Fremtidig kør::1elstjeneste i det
JUL 1989

storkøbenhi'lvnsls:P områd11"

Nedenstående lintRs de afgørelser vedrørende planlægningegrundla~et for den fremtidige ud(øreloe af Flådestation
Københavns særlige opgaver, som er en folge ~f høring i stal">ene ctf ret. ~ og b ci.J.~t: rei. c.
Afgørelaerne indgår i arbejdagrundJaget tor det videre
arbejde i "Projektorganisationen V€'drørcnde udtlytningen fra
Holmen og reorganisering af søværnetu akolegtruktur'' (HUF).

Lh.nr.

Opgave

OPGAVER

FOR CH/FLf;

C0l

Rettergangschef for
-- Miljødivisionerne
-

A.tgørelf,e

CH/F'L3 KOR

personel ved Søoprnåling

Danmark:
-- i Danmark

CH/FLS KOR

- under GLK/F'RK

pgl. kommandochef.

- hiemsendt personel

CH/SOK

C02

Ledelse af bedømmelseskommission tor VPL m.fl.
i SVN

CH/SGS(SES)

C'.03

Arlige kransenedlægninger

CH/SOS

C04

Tilrettelæggolse og gennemførelse af besøg for
udenl.andeke flådeenheder
dAr gæster København,
Modtageloe af styrke- og
skibochefer på visit, af
læggelse at genvisit

KMDSK

CH/Specialskolerne, Holmen.
(Ældste kommandør, ej SMK)

Jubilarstævner

SGS (SES)

cos

-2-

C06

Medvirker ved H.M.Dron FLS KOR
ningens ombord - og ilandatigning fra kongeskibet

DANNEBROG
C07

Honuørkommando og tro s Ge - FL~ KOR
hold ved officielle og u officielle flådebec:øg

COB

Riget0 tlag
- hejsninq/n e dhalinq

KMDSK

(MP/vagtbetjent-

korps)

-

dagligt signal

ophører

C09

Til~yn med SVN histori
C II/SOS
ske gamlinge>r/formandBkal~
tor m;.1 seumokommission.

Cl0

Medlemsskab af Orlogsmu
seets bestyrelse

CH/SOS

Cll

Daglig forvaltning af
SVN historiske 8amJinger

SMK

Cl2

Be8tyrclsesformand for
admiral J.8.Winterteldts

CH/SOS alt.
dør

pens.

komman-

stiftelse
OPGAVER FOR STATIONSAFDELINGEN
S01

Koordinering af operativ

og beredskabsmæssig planlægl'ling
NCS og anløbskontrol

- øvrige opgaver

S02

SUM

FLS KOR
(HUF samordn~r)

Drift af FLS KBH kommandoceutral
- kommandocentralfunktion
-

-

nedlægges

bevogtnings- og brandKMDSK, ee nedenfor
sikkerhedsmægsige funkt ione:r:·
beredAkabsmæssige funk - FLS KOR

tioner
Drift af FLS meldecentral

HUF beekriver behovet ud
fra, hvad der er nødvendigt til betjening af SMK,
KHDSK, skoler, specialtjenesteinspektører og anlø-
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bende ekibe. MY, der betjenes, leverer/afhenter
selv trafik. Besøgende enheder på Langelinie kan

betjenes med MP-ordonnans

i begrænset omfang.
FKO vil vurdere kommunikationstjenestens fremtidige ordning i Storkøben -·
havn. (Aktion: OS)
804

S05

Adgangsk o nt ro l o g byg ningoinsp e kti o n

Ordenspatru l j crl nq

KMDSK (MP/vagtbetjentkot· pg)

KMDSK (MP/vagtbetjentkorps)

Bevogtning o g p,1 tr 1il i ,...·
ring af land - og a øområ
det.

KMOSK (MP korpset)

S07

Nøgle - og låsekontrol

S08

KMDSK, ( i n C' l . nødven -Tilsyn med ekoterne og
d iq t b,~drj f t v ærn)
interne brandoikkerhede mæssige forskrifters over holdelse

809

Brandbekæmpelse

Ber e dskabet 11edlægg0s
og opgaven overføres
til Københavns Kommu-

ne.
SlO

Militærpolititjeneste

Se S05 - S07. Bevogtning
af fMN overgår til Den
kongelige Livgarde med
no:r-mer.
Efterlysningstjeneste kan
evt. overgå til FLS KOR.

}llJ

Augsering og forhalinq

Varetages af civilt firma

S12

Kajfordeling og tilsyn
med kajer og fortøjnings installationer

KMDSK

813

Færge!:;e j lads

KMDSK, · omfang efter HUF
anbefaling

Brugervedligeholdelee

KMDSK

Sl4

af fartøjsmateriel
Sl5

Kommandantskabsforvalt -

ning

- 4-·

-

Søkvæsthus, Lynetten,
KMDSK indtil evt.
Middelgrundsfort, Flak- delse
tort, Nyt Tøjhus

- Depot Vemmetofte, depot Køge, depot St.
rehave

athæn-

FLS KOR

Dy -

- Nyholm, ArDenaløen,

KMDSK

Quintus, Bastioner,
Redaner,Margretheholm

-

Frederiksholm,

Dokøen

KMDSK indtil fremtidigejerforhold er afklaret

Sl6

Bygningsforvaltning

KMDSK

S17

Byqningsdritt og bruge, · kontrol

KMDSK

S18

forvaltning af tolekom ··
munikations- og sikkerhedsdnlæg

KMDSK

S19

Drift af telefoncentral
og sikkerhedsanlæg

KMDSK

Nøglesystemordning

KMDSK

S21

Materieltorvaltning

KMDSK

S22

Levering af materiel og
forbrugsgods

FLS KOR

S23

Arealpleje

KMDSK

S24

Rengøring

KMD8K

S25

Uddannelse, underbringelse og adminigtration
af værnepligtige menige

Fordeles til FLS KOR og

Beholdn in<]H-:1ns Vil r

Overføres til SUM/SFT

S26

og

F'LS FRH

tilsyn med mobiliseringsbeholdninger vedr. SDA

DROGDEN
S2'7

Administration af kvar- ·
terer til udlejning

KMDSK

S28

Skydeuddannelse af marineområdøts personel

Overføres administrativt
til SGS (SES)

Planlægning og gennemførelse af velfærdstje-

omfang af KMDSK

Videretørea i reduceret

-5 ·S30

Læge- og tandlægetaglig
konsultation og behandling

Der etableres lægestue indenfor arbejdstid med 2-3
obgervationssenge og tand-

klinik
SJl

Militær sikkerhed

Opgaven løseo fortsat.
KMDSK opgave.

332

Opbevaring at koder og
reaervenøgler til o pbe
varingsmidl et· .

KMDSK opgave

SJJ

Adresselister for besæt

Overføres til skibenes ba-

ninger i SVN skibe

sehavn

Idrætsanlæg på Frede -·
riksholm

Lukl,P.fl med henblik på. af"

SJ4
S35

Skydeban1..~a11læq i Plan ·
bygningen på Nyholm

hænde l8'~
B•~ v ~ (P'.1,
KMDSI<

fra

o ver! øres evt til
VBS

OPGAVER FOR EKVIPAGEAfDELlNGEN

Ekvi pagea f de 1 ingen ned lægges. Ti 1 bagf'!værend0 drifts telrni ske
tunktioner planlægges udført af KMDSK.
OPGAVER FOR ADMINISTRATIONSAFDELINGEN

AOl

Budgetteri.ng og forvalt ning af fLS økonomiske
midler
- budget oq planlægning

- kasse og rP-gnskab
- valuta til skibe
- regnskabspligtig MY
for myndigheder, institutioner m.fl.
A02

A03

FLS fællessekretariatsvirkr,wrnhed
- Fællessekretariat
- Halmens posttjeneste

Overføres til SMK
Overføres til SMK

Overføres til respektive

FLS
SMK varetager de opgaver,
der ikke kan overføres til
andre. Projektorganisationen samordner.

Nedlægges

Nedlægges, myndighederne
postbetjenes direkte af
pootvæsenet

FLS fælles personaleadministration
·· generelt
- hjemsendelse af militært personel

-

overføres til SMK
FLS KOR,

FLS FRH

tirnelønsfunktioner for

civilt personel af SVN

overtør:-eg til SMK

-6 -

-

timelønsfunktioner for
civilt per-sonel af hæ-·

Overføres til re8pektive
myndighed i takt med im-

ren

plementering af lok~l
FØRST

Bortfalder/er ophørt
Tilsyn, kontrol og vej ledninq med koetforplej ninge og kantinevirk Gomhed i SVN skibe og ved

,\04

GLK
Planlægges nedlagt jf.

Administration af fagt
militært personel til kommanderet Søværnets
Pen.10nel informa tionskon -

,\05

AG

NYS

to!:·.

OVP.rtøres

til

KMD5K

OPGAVER FOR SØVÆRNETS MOTORKØRETØJSTJENESTE
søværnets Motorl{ør<!tøjstjcnestP. i
lægges, idet
-

sin nuværende form ned•·

Stabs[unktionen (anskaffelse,
tilbageføres til SMK

forvaltning, økonomi)

- motorudskrivningetjl'.ineeten f.or Sjælland overføreg til
FLS KOR
-

MKT foniyningstjeneste overtages af Fl.S KOR og FLS
FRH indenfor respektive forsyningsområde

- kørnels- og transportbehov for skoler, SHK og andre
myndigheder dækkes af en central kørepulje i det
storkøbenhavnske område, samt ved fast udlån af køretøjer, hvor kørselsbehov økonomisK kan rettærdiggøre
udlånet
kørekortuddanneleen varetages af do centrale køresko-

ler på værnstælles niveau. SVN personel, der er afsat
t i l køreskolevirkeomhed,
centrale køreskoler

-

overføres til do værnstælles

værkstedsverlligeholdelee af kommercielle køretøjer i
fast udlån sker hovedsageligt ved private værksteder

- motorværkstedet på Margretheholm bevares indtil videre og såfremt Margretheholm bevares, da som et værkGted under sjællandske Parkområde (SJPKO) til betjening at ;ille tre værn efter aftale SMK-SJPKO. Værk-·
stedet skal hovedoageligt vedligeholde specialkøretøjor

-7 - vedligeholdelse af SVN specialkøretøjer foretages,
hvor det ikke med fordel kan ske på private værksteder, på FLS KOR og FLS FRH værketeder - samt ved hæ rens eller flyvevåbnets v ærksteder efter aftale mel lem SMK og respekti v e myndigheder.

TILLÆG l

Formanden for Arbejdsgruppen
under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Holmen
14 SEP 1989

NOTAT

Emne:

Udflytning af ammunit i onsværkstedet fra Orlogsværftet.

Ref.:

a. Detailplan for udflytning fra Holmen af 23 AUG
1989.
b. Resume vedrørende udflytning fra Holmen m.v. af
23 AUG 1989.

1.

Indledning.

Ved ref. a. og b. er det blandt andet foreslået, at ammunitionsværkstedet under Orlogsværftet udflyttes i løbet af
1990 til Depot Fylleledet under Flådestation Frederikshavn.
Hensigten hermed er at igangsætte udflytningsprocessen
tidligst muligt på et område, der ikke kræver særlig forberedelsestid.
2.

Kendsgerninger.
a. Udflytningen af ammunitionsværkstedet kan finde sted,
uden at der skal gennemføres særlige bygnings- og/eller andre foranstaltninger.
b. Udflytningen vil, selv om ammunitionsindlevering på
Holmen dermed ophører, ikke have betydende konsekvenser for skibene eller for søværnets Materielkommando.

3.

Ammunitionsværkstedets opgaver og bemanding.
a. Ammunitionsværkstedets arbejdsopgaver omfatter:
gennemgangseftersyn af ammunition (opretholdelse af
stillede sikkerhedskrav), der indleveres fra skibe
til flådestationerne i København og Korsør.
periodiske eftersyn samt vedligeholdelse af ammunition i henhold til modtagne værkstedsordrer og på

-
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grundlag af bestemmelser m.v. udarbejdet af Søværnets Materielkommando på grundlag af overordnede direktiver.
- assistance ved klargøring af artilleriammunition og
pyroteknisk materiel til de forsøgs- og periodevise
kontrolskydninger, som gennemføres af Søværnets Materielkommando på Sjællands Odde og Stold.
Arbejdet i ammunitionsværkstedet udføres i ret tæt
samarbejde med Ammunit i ons- og Eksplosivstofsektionen
i søværnets Materielkommandos Centralledelse, som har
ansvaret for udarbejdelse og overholdelse af de nødvendige direktiver m.v.
b. Ammunitionsværkstedet er bemandet med:
- 1 overværkmester ( frik øbt til organisationsarbejde)
- 1 værkmester
- 11 timelønnede,
alle civile.
4.

Fremtidige opgaver, organi s ering og bemanding.
a. Ved den fremtidige organisering følges princippet om
at henføre echelon 3 og 4 funktioner (værksteds- og
hovedværkstedsfunktioner) til Flådestation Frederikshavn og visse echelon 3 funktioner til Flådestation
Korsør. Ved begge flådestationer integreres ammunitionsværkstedsfunktionerne i Våbenteknisk Sektion under
Teknisk Afdeling.
b. Ved Flådestation Frederikshavn skal fremtidigt udføres
følgende arbejdsopgaver:
- gennemgangseftersyn af
fra søværnets skibe.

ammunition,

der

indleveres

- periodiske eftersyn samt vedligeholdelse af ammunition.
Arbejdet forudsættes fysisk placeret på det allerede
eksisterende ammunitionsværksted Fylleledet, som er
organisatorisk placeret under Våbenteknisk Sektion i
Teknisk Afdeling.
Der tilføres 4 normer (timelønnede specialarbejdere).
Disse 4 normer er allerede indregnet i den i ref. a.
og b. anførte fremtidige bemanding.
c. Ved Flådestation Korsør skal fremtidigt udføres følgende arbejdsopgaver:
- gennemgangseftersyn af ammunition der indleveres fra
søværnets skibe.

-
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Arbejdet forudsættes fysisk placeret på Depot Egø i
det p.t. ikke fuldt udnyttede ammunitionsværksted og
organisatorisk placeret under Våbenteknisk Sektion i
Teknisk Afdeling.
Der tilføres 2 normer (timelønnede specialarbejdere)
og 1 værkmesternorm (værkstedsfunktionær). Disse 3
normer er allerede indregnet i den i ref. a. og b. anførte fremtidige bemanding.
d. De nævnte klargøringsarbejder i forbindelse med forsøgs- og periodevise kontrolskydninger
kan fysisk
placeres og udføres på Depot Egø ved Flådestation Korsør, som tilføres 2 normer til udførelse af denne opgave.
Disse normer er ikke indregnet i den i ref. a.
og b. anførte fremtidige bemanding.
5.

Afslutning.
a. Udflytningen af ammun i tionsværkstedsfunktionerne vil
således medføre udsparing af 3 normer (timelønnede).
b. Selvom udflytning af ammunitionsværkstedsfunktionerne
måtte finde sted tidligere end skibenes og eskadrernes
udflytning fra Holmen, vurderes det ikke at have nævneværdig komplicerende betydning.
En betydelig del af søværnets skibe er i forvejen udrustningsbaseret ved flådestationerne i Frederikshavn
og Korsør, hvor deres af- og tilrigning i forbindelse
med eftersyn finder sted. I tilslutning hertil kan også ind- og udlevering af ammunition finde sted.
Indlevering af formodet defekt ammunition fra skibene
vil lige så vel kunne finde sted i provinsen som i København.
c. (1).

Det er søværnets Materielkommandos opfattelse,
at der ved udflytning af ammunitionsværkstedet fra
Holmen vil kunne opnås en mindre besparelse, uden
at dette vil medføre nævneværdige ulemper for skibene, og at en udflytning i 1990 ville bidrage til
en ønskelig tidsmæssig spredning af udflytningsaktiviteterne.
Under hensyn til at Styringsgruppen nu har godkendt en relativt stram tidsplan for skibes og
værksteders udflytning, og til at ammunitionsværkstedet kun udgør en meget begrænset del af udflytningsaktiviteterne, kan søværnets Materielkommando
anbefale, at ammunitionsværkstedsfunktionerne på
Holmen planlægges udflyttet/reduceret gradvist i
perioden fra ultimo 1990 til ultimo 1991, således
at udflytningen senest er afviklet ved Torpedobådseskadrens uflytning omkring årsskiftet 199192.

-

(2).
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Dette notat har været drøftet med personelorganisationsrepræsentanterne i arbejdsgruppen 14 SEP
1989. Herunder fremkom fra FTF's side visse forslag til ændringer. Disse er indarbejdet i notatet.

TILLÆG 2

Formanden for Arbejdsgruppen
under Styringsgruppen vedrørende
udflytning fra Holmen.

14 SEP 1989

NOTAT

Emne:
1.

Mobil vedligeholdelsesstruktur
Indledning

I overensstemmelse med beslutningen på Styringsgruppens
møde d. 4 SEP 1989 fremsættes i det følgende en detaljeret redegørelse for den foreslåede, echelonmæssige opdeling af Søværnets fremtidige vedligeholdelsestjeneste.
Redegørelsen har været forelagt for personelorganisationsrepræsentanterne i arbejdsgruppen på et møde d. 14 SEP
1989. Der var visse indvendinger imod den eksisterende struktur fra FTF og LO, som vil blive fremført på næste møde i Styringsgruppen.
2.

Niveauopdeling

søværnets (SVN) vedligeholdelsestjeneste er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og i lighed med de øvrige
værn niveaudelt således:
- Brugerniveau (1. og 2. Echelon (ECH)).
Vedligeholdelsestjenesten på dette niveau, der er snævert tilknyttet til de brugende enheder, udføres af
brugeren samt af det til enhederne knyttede, faglige
tekniske personel.
Vedligeholdelse på dette niveau omfatter forebyggende
vedligeholdelse samt mindre reparationsarbejder.
- Værkstedsniveau (3. ECH).
Vedligeholdelsestjenesten på dette niveau udføres ved
stationære, semimobile eller mobile værkstedsfaciliteter.
Værkstedsvedligeholdelsen omfatter materieleftersyn og
reparationer af mere krævende og kompliceret karakter.
- Hovedværkstedsniveau (4. ECH).
Vedligeholdelsestjenesten på dette niveau udføres ved
større, stationære, militære værksteder eller ved civile virksomheder.

-
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Hovedværkstedsvedligeholdelsen omfatter større og tidskrævende, fortrinsvis planlagte materieleftersyn samt
større reparationer og modifikationer.
- Fabriksniveau (5. ECH).
Vedligeholdelsestjenesten på dette niveau udføres normalt ved den fabrik, der har fremstillet det pågældende
materiel.
3.

Vedligeholdelsestjenesten på brugerniveau.
Siden opbygning af flåden efter 2. verdenskrig har enhederne med undtagelse af motortorpedobåde (MTB) i alt væsentlig
haft egenkapacitet til varetagelse af vedligeholdelse på 1. og
2. ECH.
Med indfasning af MTB i slutning af 1940'erne blev der på
grund af MTB ringe egenkapacitet konstateret et behov for en
mobil støtteorganisation (MOBA), der i eller tæt ved MTB'ernes
operationsområde kunne støtte disse på brugervedligeholdelsesniveau.
MTB er nu erstattet af missil-/torpedobåde af WILLEMOESklassen samt torpedobåde af SØLØVEN-klassen.
Begge skibsklasser er teknisk mere komplicerede end de
tidligere MTB'er, hvorfor det landbaserede støttebehov har været stigende og samtidigt er krav til systemkendskab voksende.
I de kommende år udfases en række af SVN ældre enheder og
erstattes med FLYVEFISKEN-klassen (Standard FLEX 300 enheder).
Bemandingen af FLYVEFISKEN-kl. (FLYV-kl.) er søgt minimeret samtidigt med, at materiel-komplexiteten er forøget. Disse
forhold stiller forøgede krav til støtte fra den landbaserede
støttestruktur i form af større systemkendskab, specielt på 1.
og 2. ECH niveau.
Disse krav forudsætter, at der i den kommende støttestruktur skabes større kontinuitet i det tekniske personels
tjenesteforløb, således at systemkendskab og ekspertise erhvervet under sejlende tjeneste senere udnyttes i den landbaserede støttestruktur.
MOBA' s geografiske funktionsområder er dels
enhedernes
base (flådestation) og dels i eller tæt ved enhedernes operationsområde under øvelser m.v.
Under øvelser og i krigssituationer udføres MOBA arbejdsopgaver under forhold, der nærmer sig hærens tilsvarende 1. og
2. ECH vedligeholdelsestjeneste i felten. Dette indebærer, at
MOBA's personel skal kunne operere i forreste kampzone på de
for militære enheder givne betingelser med hensyn til underbringelse, kost og arbejdstid. Personellet vil endvidere under
udførelse af reparationsarbejder kunne komme til at deltage i
egentlige kamphandlinger.
På grund af kravet om systemkendskab samt de specielle
arbejdsvilkår er MOBA udelukkende militært bemandet.
Den nuværende MOBA omfatter i alt ca. 60 normer og 30 køretøjer.
Ved ændring af SVN logistiske støttestruktur i f~rbindelse med udflytningen nedlægges MOBA, og der etableres en mobil
vedligeholdelsesafdeling (MOVA) som støtte for SVN mindre enheder af WILM-kl. og FLYV-kl. MOVA geografiske funktionsområde
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ændres ikke herved, men der forudses en forskydning af ekspertise og kapacitet fra det mekaniske mod det elektroniske materielområde.
Den kommende MOVA vil omfatte ialt ca. 50 normer og ca.
30 køretøjer.
I forhold til personelbehovet til nuværende MOBA vil den
kommende MOVA være mindre ressourcekrævende.
Der vil imidlertid blive stillet forøgede krav til ekspertise samt kontinuitet i tjenesteforløbet for vedligeholdelsespersonellet. Herunder er det vigtigt, at det personel, som
i krigstid skal varetage vedligeholdelsen også i fredstid indgår direkte i den daglige skibstjeneste og udgør en integreret
del af den operative struktur.
Dette sammenholdt med MOVA specielle arbejdsvilkår under
"feltlignende" vilkår forudsætter en militært bemandet organisation i den operative struktur.
4.

Vedligeholdelsestjenesten på værkstedsniveau.
Som anført under pkt. 1 udføres vedligeholdelsestjenesten
på dette niveau (3. ECH) ved stationære, semimobile eller mobile enheder. I den nuværende vedligeholdelsesstruktur er der
ikke etableret specielle semi- eller mobile faciliteter til
varetagelse af komplicerede reparationsopgaver udenfor flådestationerne.
I den nuværende struktur dækkes behovet ved udsendelse af
reparationspersonel fra Orlogsværftet (OLV) m.fl. i køretøjer
uden specielle værkstedsfaciliteter.
I en ændret støttestruktur kan der imidlertid uden meromkostninger etableres specielle semi-mobile værkstedsfaciliteter, der både tilgodeser fredstidsbehovet under øvelser m.v.
samt behov for evakuering af vital værkstedskapacitet under
spændingsperioder og krig.
Udenfor øvelsesperioder m.v. vil den semi-mobile værkstedskapacitet baseres i hovedsagen ved Flådestation Korsør
for dækning af 3. ECH støttebehov tæt ved flådens primære operationsområde i samarbejde med MOVA.
Bemandingen vil overvejende være civil med et mindre, militært islæt som følge af det tætte samarbejde med MOVA.
5.

Vedligeholdelsestienesten på hovedværkstedsniveau.
Hovedværkstedsvedligeholdelse ( 4. ECH) i den nuværende
struktur udføres på våben- og elektronikområdet primært ved
SVN værksteder på OLV og ved flådestationernes tekniske afdelinger.
Vedligeholdelse af skibsmateriel udføres ved OLV og private værfter.
For de komplicerede enheder - U-både og WILM-kl. - er såvel skibs- som våben- og elektronikvedligeholdelse alene udført ved OLV, idet disse vedligeholdelsesarbejder udføres sit
deløbende på grund af den store integration af våben/elektro-\__
niksystemer i den egentlige skibsplantorm.
Ved udflytning af skibsvedligeholdelse fra OLV til private skibsværfter skal specialværkstedernes vedligeholdelsesopgaver udføres på 4 - 5 private værfter. For enheder af WILMkl. samt U-både og senere for FLYV-kl. forudses konstant ud-
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stationering af personel fra specialværksteder ved 3 værfter.
For gennemførelse af specialværkstedernes arbejdsopgaver
ved private værfter vil der være behov for semi-mobile værkstedsfaciliteter og -kapacitet.
Denne kapacitet baseres og styres ved/fra Flådestation
Frederikshavn, der i den kommende struktur forudses primært at
skulle varetage vedligeholdelsesopgaver på hovedværkstedsniveau.
Bemandingen vil udelukkende være civilt personel, der
sammen med værkstedsfaciliteter udstationeres ved civile værfter.
Afslutning.
Det foreliggende forslag til etablering af en mobil vedligeholdelsestruktur tilgodeser både det operative krav og
fleksibilitet i den stationære struktur i såvel fredstid som
under spænding og krig.
Driftsomkostningerne vil i forhold til omkostningerne i
den nuværende struktur have en faldende tendens, idet bemandingen af MOVA vil være mindre end bemandingen af den nuværende MOBA.
Etableringsomkostningerne for den mobile (MOVA) og semimobile (3. og 4. ECH) struktur vil ikke være højere end etableringen af stationære faciliteter.
søværnets Materielkommando er bekendt med, at såvel det
norske som det svenske søværn har mobil vedligeholdelseskapacitet i den operative struktur, samt at det svenske søværn
planlægger at etablere semi-mobile værkstedsfaciliteter ved
flådebasen på Mus ko i forbindelse med en forestående renovering af værksteder.
Den foreslåede etablering af vedligeholdelsesstrukturen
er således baseret på egne krav og økonomiske vurderinger m.v.
samt bekræftet af andre mariners tilsvarende organisation.
6.

BILAG 3.
CHEFEN FOR SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO

ST ATUSRAPPORT
OM OVERFØRSEL AF SKIBSVEDLIGEHOLDELSESARBEJDER FRA ORLOGSVÆRFTET TIL CIVILE,
DANSKE SKIBSVÆRFTE~

23 AUG 1989

1.

Indledning
På Styringsgruppens 3. møde d. 30/6 1989 redegjorde
Chefen for søværnets Materielkommando for status for igangværende planlægning vedrørende udbud af resterende
skibsvedligeholdelsesarbejder fra Orlogsværftet til civile skibsværfter.
Styringsgruppen godkendte i princippet den forelagte
tidsplan, idet det blev pointeret, at der ikke kunne indgås bindende aftaler vedrørende omhandlede arbejder, før
styringsgruppens detailplan er politisk godkendt.

2.

Den videre planlægning
Efter ovennævnte principgodkendelse fra Styringsgruppen har Søværnets Materielkommando efter aftale med
de 2 værftsforeninger udsendt i nvitation til samtlige
danske værfter (ialt ca. 125) til et møde ved Materielkommandoen d. 24 august 1989. De værfter, der møder frem,
vil herunder blive orienteret om det tekniske omfang af
vedligeholdelsesarbejderne samt om de kontraktmæssige
forhold, der vil blive anvendt ved specielt rammekontrakter på hele skibsklasser (ubåde mv.). Der vil endvidere
blive lejlighed til besigtigelse af bl.a. ubåde, WILLEMOES-klassen og FLYVEFISKEN.
Efter dette møde vil værfterne blive anmodet om at
tilkendegive eventuel interesse i at indgå i kredsen af
potentielle tilbudsgivere for omhandlede arbejder, og efter en vurdering af de interesserede værfters kvalifikationer påregnes i perioden december 1989 til marts 1990
successivt udsendt udbudsmateriale til de relevante værfter.
Rammeaftaler for skibsklasser planlægges indgået i
løbet af 1. halvår 1990, medens udbud af øvrige enheder
vil finde sted løbende efter behov.

3.

Tidsplan for arbejdernes udflytning
søværnets Materiekommandos
overvejelser forudsætter, at de forskellige skibe/skibsklasser overgår til
vedligeholdelse ved civile værfter efter følgende plan:

-

2

-

Timelønsnorm ved
Orlogsværftet
FALSTER-kl. - januar 1990 (er iværksat)

=

NIELS JUEL-, HVIDBJØRNEN-, FAXE- og LINDORMEN-kl. samt DANNEBROG i løbet af 1990

=

ca.

135

NARHVALEN-, TUMLEREN- og WILLEMOES-kl. i
løbet af 1991

=

ca.

120

Mindre enheder (kuttere mv.) samt div.
arbejder i løbet af 1990-91

=

ca.

30

I konsekvens af udflytningen vil der i
perioden ske en reduktion af ledelse og
stab med

=

ca.

90

=

ca.

570

I Normer

ialt

li

197

I disse normtal er ikke indregnet personel ved motorværkstedet, idet dette værksteds forhold behandles nedenfor i pkt. 5.
4.

Afvikling af Orlogsværftets arbejder indtil medio 1991
En gradvis overflytning af arbejder fra OLV til civile værfter, kombineret med den frivillige afgang af
personel af forskellige kategorier samt reduktioner efter
anciennitetsprincippet, vil medføre, at Orlogsværftets
kapacitet på de forskellige fagområder vil blive ubalanceret og i perioder vanskeliggøre en effektiv arbejdstilrettelæggelse og - gennemførelse.
For at undgå et uacceptabelt ressourcespild vil det
derfor være nødvendigt - i den udstrækning dette fagmæssigt er muligt - at foretage ret omfattende omflytninger
af personel mellem de forskellige værksteder, ligesom
midlertidig ansættelse inden for faggrupper, hvor kapacitet mangler, må forudses nødvendig. Såfremt det ikke ved
sådanne tiltag er muligt at udføre/afslutte vedligeholdelsesarbejder som planlagt, må pågældende skibe overføres til civile skibsværfter, og Orlogsværftets norm må
eventuelt reduceres på grund af manglende arbejde.
Som
følge
af
dette
forhold
anser
søværnets
Materielkommando det for usandsynligt, at den gradvise
normreduktion
ved
OLV
vil
kunne
ske
i
nøje
overensstemmelse med den i pkt. 3 opstillede tidsplan.
Det skal endvidere bemærkes, at de forestående forhandlinger med civile skibsværfter vil kunne medføre
ombytninger mellem skibsklasser indenfor ovenstående
tidsplan, bl.a. under hensyn til værfternes fremtidige
kapacitetssituation og opbygning af specialviden for så
vidt angår ubåde og WILLEMOES-klassen.

I
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Orlogsværftets motorværksted
Dette værksted, der beskæftiger ca. 60 timelønnede
og 5 funktionærer, er ikke i søværnets terminologi omfattet af betegnelsen "specialværksted", idet der også ved
civile skibsværfter findes en betydelig kapacitet på det
fremdrivningsmæssige område. På grund af søværnets udstrakte anvendelse af gasturbiner og specielle, højtydende dieselmotorer er der imidlertid på dette område
opbygget en specialviden på motorværkstedet, som ikke
findes på noget civilt, dansk skibsværft, og som iøvrigt
efter det foreliggende i Danmark for gasturbiner kun findes ved fly-værksteder ved SAS og ved Flyvevåbnet. Endvidere foretages reparation af Leopard-motorer til hæren
(ca. 3 mandår) .
Da der ikke umiddelbart ses nogen fordel ved at udflytte motorværkstedet til flådestationerne i Frederikshavn eller Korsør sammen med de egentlige specialværksteder, idet motorværkstedets funktioner i form af hovedeftersyn mv. ikke nødvendigvis skal følge skibenes placering og den øvrige værkstedsvirksomhed, har SMK indledt
forhandlinger med Flyvematerielkommandoen om en eventuel
fælles drift af gasturbine-eftersyn, idet der i så tilfælde ville være mulighed for at lade arbejdet på diselmotorer mv. overgå enten til de 2 flådesta tioner (hvilket
vil kræve visse værkstedsudvide lser) eller til private
firmaer/skibsværfter. Vurderinge rne og forhandlingerne er
imidlertid endnu ikke afsluttede .
Som en anden mulighed skal der peges på det over for
forsvarsministeren , af et privat firma fremsatte tilbud
om at overtage værkstedet, med henblik på fortsat drift.
Det er Søværnets Materielkommandos opfattelse, at en sådan løsning ville indebære væsentlige fordele , idet det
ville holde den erhvervede specialkundskab til maritime
turbiner og motorer samlet, med de bedste muligheder for
at tilgodese søværnets beredskab på dette vigtige felt.
Søværnets Materielkommando er herved opmærksom på,
at der ved en sådan løsning, såfremt værkstedet ikke
flytter til en anden lokalitet, er båndlagt 3 bygningskomplekser på Frederiksholm på Holmens område, hvilket
kan få indflydelse på den fremtidige anvendelse af denne

ø.

Som konkl usion på dette punkt foreslås, at søværnets
Materielkommando bemyndiges til at fortsætte forha ndlingerne med Flyvematerielkommandoen og at der på et passende tidspunkt desuden optages sonderinger over for eventuelle, potentielle købere af værkstedet for at finde frem
til den mest hensigtsmæssige, fremtidige værkstedsdrift
for motorværkstedet.
6.

Søværnets Materielkommando har i sagens anledning
foretaget en vurdering af de forventelige, økonomiske
konsekvenser ved at overføre skibsvedligeholdelsen til
civile værfter .
Beregninger er baseret på en udregnet gennemsnitlig,
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produktiv timepris ved Orlogsværftet (der er heri ikke
indregnet afskrivning og pensionsbyrde}. På visse områder, hvor det økonomiske registreringssystem ikke tillader en entydig henføring af udgiften til Orlogsværftet
(f.eks. kommandantskabsudgifter for hele Holmen), er der
anvendt fordelingstal.
Den udregnede timepris sammenholdt med det hidtil
anvendte, produktive timetal og den herved fremkomne samlede omkostning for vedligeholdelse ved Orlogsværftet er
derefter - bl.a. baseret på de i eksisterende kontrakter
med civile skibsværfter anvendte timepriser og ved anvendelse af skønnede effektivitetsfaktorer - sammenholdt med
tilsvarende arbejder på et civilt skibsværft. Herved
fremkommer en årlig besparelse for søværnet på 25,5 mill.
kr.
Under hensyntagen til de usikkerhedsmomenter, der
nødvendigvis vil være i sådanne beregninger, anser SMK
det for rimeligt at anslå den optimale årlige besparelse
til
20 til 30 mill. kr.
Det bemærkes, at der herved ikke er medregnet den
kapitalgevinst, der opnås i form af frigjorte bygninger,
værkstedsudstyr, dokker og kraner m.v. på Holmen.
7.

Det skal foreslås, at der meddeles principiel godkendelse af, at søværnets Materielkommando fortsætter den
her beskrevne proces med henblik på, når politisk godkendelse foreligger, at kunne indgå bindende aftaler med de
civile værfter om skibsvedligeho ldelsesarbejderne og foretage den hermed forbundne, gradvise reduktion af Orlogsværftets personelstyrke.
Endvidere foreslås undersøgelserne vedrørende den
mest hensigtsmæssige videreførel se af værkstedsdriften på
turbine- og dieselmotorområdet fortsat .

CHEFEN FOR SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO

STATUSRAPPORT
VEDRØRENDE TILPASNING AF
SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDOS
CENTRALLEDELSES ORGANISATION
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Indledning

Af aftale om forsvarets ordning 1989-91 fremgår af pkt.
16., at "Søværnets Materielkommandos struktur tilpasses".
På det 2. møde i Forsvarsministeriets styringsgruppe vedrørende udflytning fra Holmen den 26 MAJ 1989 fremlagde Chefen
for Søværnets Materielkommando et principnotat om emnet. På
dette grundlag besluttede Styringsgruppen, "at den nødvendige
justering af søværnets Materielkommandos Centralledelses organisation udskydes til et senere tidspunkt og at bemærkning
herom optages i den endelige rapport."
For dels at justere nævnte principnotat og samtidig tilkendegive mulighederne for både på kort og langt sigt at planlægge og gennemføre de forudsatte tilpasninger, afgives nærværende statsusrapport.
2. Organisatoriske justeringer
a.

Justeringer på
gen.

kort sigt med tilknyt ning

til udflytnin-

(1)

Søværnets
Materielkommandos
Publikationssektions
(NATO- og Kommandokas se m.m.) virksomhed med tilhørende
trykkerifunktioner overføres til Flådestation Frederikshavn. Publikationssektionen er p.t. organisatorisk placeret i
Administrationsafdel ingen i
søværnets Materielkommandos Administrationss ekto1.

(2)

Desuden overføres de resterende dele af Søkortdepotfunktionerne i Søværnets Materielkommandos Centralledelse
til Flådestation Frederiksh avn.
Søkortdepotfunktionerne
er p.t. organisatorisk placeret i søværnets Materielkommandos Projektssektors Informationssystemsektion.

(3)

Det er i denne forbindelse fundet hensigtsmæssigt at
samordne nævnte Publikationsvirksomhed og Søkortdepotfunktion med de ved Flådestation Frederikshavn eksisterende søkortdepotfunktioner (3,5 personelnormer) i et søkort- og Publikationsdepot ,
som indpasses i
Depotsektionen under Flådestation Frederikshavns Forsyningsafdeling.
Ved denne ændring nedlægges 41 personelnormer i søværnets Materielkommandos Centralledelse, nemlig:
37 normer vedrørende Publikationssektionen og
4 normer vedrørende søkortdepotfunktionerne.
Til gengæld nyoprettes i Søkort- og Publikationsdepotet
under Flådestation Frederikshavns Forsyningsafdeling ialt
39,5 civile personelnormer. Resultatet heraf er en besparelse på 1,5 personelnormer.

-

(4)
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Løsningen med at flytte de nævnte organisatoriske
elementer og samordne dem i Flådestation Frederikshavns
Forsyningsafdeling er valgt,
fordi der er tale om regulære forsyningsfunktioner og fordi denne flådestation i
helheden er valgt som den "tunge".
Såfremt det i de foreslåede løsninger for Flådesta, vil der være mution Korsør vælges at overtage
lighed for at placere det nye søkort- og Publikationsdepot her. Ved etablering i Korsør vil der være en mindreudgift på ca. 6 mio. kr.

b.

Muligheder for yderligere justering på længere sigt.

(1)

Projektsektoren påvirkes ikke direkte af udflytningen, bortset fra den nævnte udflytning af de resterende
søkortdepotfunktioner, samt overtagelse af de overordnede, planlæggende funktioner i forbindelse med nedlæggelse
af søværnets Motorkøretøjstjeneste.
Herudover vil specialværkstedernes udflytning medføre en forøget rejsevirksomhed i forbindelse med tilsyn med våben- og elektronikinstallationer.
Det kan ikke afvises, at en eventuel senere revurdering af Centralledelsens virksomhed i fremtiden kan bevirke behov for justeringer, også i Projektsektoren.

(2)

Administrationssektoren påvirkes ikke for nærværende
af udflytningen, bortset fra den nævnte udflytning af Publikationssektionens funktioner.
På lidt længere sigt vil det blive vurderet, om der er
behov for yderligere justeringer. Blandt de muligheder,
der f.eks. foreligger i Forsyningsafdelingen kan nævnes:
Udflytning af visse genanskaffelsesfunktioner og
visse funktioner fra den nuværende kontraktsektion ..
Denne mulighed skal ses i sammenhæng med, at flådestationerne kan tænkes tillagt en større kompetence,
blandt andet gennem decentraliseringen i forsvaret.
revurdering
af Forvaltningssektionens
inspektionsfunktioner. Der tænkes her blandt andet på muligheden af at forenkle og samordne disse funktioner i
forhold til de funktioner , der udføres af Forsvarets
Forvaltningsinspektør.

(3)

Vedligeholdelsessektorens virksomhed retter sig pt.
mod både civilindustrien, Orlogsværftet og flådestationerne.
Ved nedlæggelse af Orlogsværftets skibsvedligeholdelsesdel og overførsel af disse funktioner til civile værfter
m.v., samt den relativt kraftige forøgelse af de tekniske
afdelinger ved flådestationerne i Frederikshavn og Korsør
gennem tilførsel af specialværkstedsfunktionerne, er der
tilsyneladende behov f·o r justering af organisationen.
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Der kunne umiddelbart tænkes at være behov tor, at
visse kontrol- og tilsynsfunktioner,
som idag udføres af
Vedligeholdelsessektorens ingeniør- officers- og værkmesterpersonel, placeres geografisk ved flådestationerne,
men fortsat organisatorisk underlagt Vedligeholdelsessektoren i Centralledelsen.
Der er imidlertid nogle områder, som på baggrund af
den endelige udflytningsplan skal vurderes nærmere, før
det vil være muligt at fremsætte eventuelle konkrete forslag. Som et eksempel på forhold, der kan medføre justering kan nævnes, at Vedligeholdelsessektorens tekniske
personel i
den nuværende organisation også støtter Projektsektoren ved udførelse af tilsyn og kontrol i forbindelse med bygning af nye skibe.
c.

Andre tiltag
Implementeringsplanen for den såkaldte RØD RAPPORT
(styrkelse af ledelsesfunktioner ved Centralledelsen og
ved Orlogsværftet) var principielt godkendt før aftalen
om forsvarets ordning 1989 - 91 blev indgået. Implementeringen blev umiddelbart sat i bero, fordi væsentlige dele
omhandlede reorganisering af Orlogsværftets struktur.
Den anden hoveddel af RØD RAPPORT omhandler specielt en styrkelse af de funktioner ved Centralledelsen,
der vedrører registrering og styring af den omfattende
tekniske dokumentation. Dette er aktualiseret i forbindelse med udlægningen af al skibsvedligeholdelse til civile skibsværfter og andre civile virksomheder. Efter aftale med Forsvarskommandoen er søværnets Materielkommando
nu ved at forberede gennemførelse af denne styrkelse af
dokumentationstjenesten.

3.

Konklusion

a.

De umiddelbare tilpasninger af søværnets Materielkommandos Centralledelses organisation vil blive iværksat efter politisk godkendelse af den samlede detailplan
om udflytning fra Holmen. Disse justeringer vedrører
Udflytning fra Centralledelsen af Publikationssektionen og de resterende søkortdepotfunktioner og
placering og samordning af disse i et Søkort- og Publikationsdepot i Flådestation Frederikshavns Forsyningsafdeling, alternativt i
Forsyningsafdelingen
ved Flådestation Korsør.

b.

Undersøgelse af mulighederne for yderligere tilpasning af Centralledelsens organisation på længere sigt vil
blive iværksat efter beslutning om udflytning fra Holmen.
I denne proces vil også indgå de vurderinger, der kan ud-
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ledes af de rammeaftaler, der forventes indgået med civile værfter om udførelse af søværnets skibsvedligeholdelsesopgaver.
Af hensyn til bevarelse af stabilitet i den overordnede styring af udflytningen m.v. er det
søværnets Materielkommandos opfattelse, at eventuelle yderligere justeringer/tilpasninger af Centralledelsens organisation
først bør iværksættes, når implementering af udflytning
fra Holmen m.v. er kommet ind i en mere rutinepræget fase.
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KAPITEL I

Indledning
På sit 2. møde 26 MAJ 1989 godkendte
styringsgruppen
vedrørende udflytning fra Holmen et af Inspektøren for Søværnet udarbejdet notat af 16 MAJ 1989 vedrørende rationalisering
af søværnets støttestruktur (ref. a.). Samtidig pålagde Styringsgruppen Inspektøren for søværnet at udarbejde et beslutningsnotat om gennemførelsen af en 5-skoleløsning og at arbejde videre med en 4-skoleløsning.
På sit 3. møde 30 JUN 1989 godkendte styringsgruppen den
udarbejdede plan for gennemførelse af 5-skoleløsningen (ref.
b.). På dette grundlag er nu udarbejdet plan for den endelige
skoleløsning, således at søværnets skolestruktur efter fuld
reorganisering vil omfatte følgende 4 skoler:
-

Søværnets
søværnets
Søværnets
Søværnets

Officersskole
sergent- og Reserveofficersskole
Grundskole og
Specialskole

Inspektøren for søværnet har ladet "Arbejdsgruppen til
sammenlægning af visse af Søværnets skoler, 4-skoleløsning
(AGSAM-4)" udarbejde det som bilag vedlagte forslag til plan
for specialskolestrukturen i forbindelse med udflytning fra
Holmen. Bilaget udgør hovedgrundlaget for nærværende forslag
til en skolestruktur med 4 skoler i søværnet.
KAPITEL II
1.

Situationen i dag

Skolestrukturen omfatter fire hovedskoler og tre specialskoler. De niveaudelte uddannelser, der i hovedsagen er generelle, militære grunduddannelser gives ved hovedskolerne:
- Søværnets Officersskole, Holmen
- søværnets sergent- og Reserveofficersskole, Frederikshavn
- Søværnets Konstabelskole, Margretheholm
- søværnets Eksercerskole, Avderød.
De funktionsbestemte grund- og efteruddannelser gives ved
specialskolerne:
- søværnets Taktikskole, Holmen
- Søværnets Våbenskole, Holmen
- søværnets Teknikskole, Holmen,
der hver omfatter et antal kursus med forskellig geografisk placering eksempelvis Artillerikursus Sjællands Odde og

-

2 -

Kampinformationskursus i Frederikshavn.
Desuden assisterer specialskolerne ved enhedsuddannelsen
af flådens skibe og tjenestesteder i land samt i de funktionsbestemte uddannelser (specialuddannelser), der indgår i hovedskolernes grunduddannelser.
Cheferne for de tre specialskoler er tillige specialtjenesteinspektører og har foruden en lang række af specialopgaver bl.a. til opgave at føre tilsyn med uddannelsesniveauet på
de operative tjenestesteder. Specialtjenesteinspektørerne indgår i Marinestaben under Inspektøren for Søværnet.
2.

F

Nuværende skolestruktur

Søværnets Officersskole

0

R

søværnets sergent- og
Reserveofficersskole

s
V

Søværnets Konstabelskole

Fags kol e n, Holmen

A

R

Søværnets Eksercerskole
s
K

Søværnets Taktikskole
0

-

M

-

M
A

Søværnets Våbenskole

-

D
0

søværnets Teknikskole
N

Kampinformationskursus
Frederikshavn
Kommunikationskursus
Holmen
Fjernkendingskursus
Holmen .

~- Artillerikursus
Sj. Odde

-

N

E

~-

~-

-

Undervandsvåbenkursus
Margretheholm
Dykkerkursus
Holmen
Elektronikteknisk kursus
Margretheholm
Havarikursus
Margretheholm
Maskinteknisk kursus
Holmen

-

3

-

Bemanding af nuværende skolestruktur

3.

Bemanding ved nuværende skolestruktur udgør ifølge de af
Arbejdsgruppen vedrørende tjenesteområder konverterede bemandingsreglementer følgende:

Offi- Øvrigt
Civile Civile Civile
cerer militært chefer kontor- lærere
personel og
funkt.
ledere

Civile Time- Ialt
værkst. lønfunkt. nede

søv.Officersskole

12

2

-

6

7

1

søv.Sergentog Reserveoff.skole

10

8

1

8

-

2

11,5

40,5

søv.Eksercerskole

12

69

2

14

14

46,5

157,5

søv.Konstabelskole

10

24

søv.Taktikskole

32

39

1

13

søv.Våbenskole

42

82

2

8

søv.Teknikskole

23

32

141

256

!Total

I

7

6

19

2

1

5

4
14,5

4

7

60

33

2
39,5

Teknisk/
admin.pers.

Elever

15
1
80

Ialt

Holmen

93

178,5

405

676,5

Avderød

23

134,5

165

322,5

Sj.Odde

17

82

Frederikshavn

28

59,5

155

242,5

161

454,5

750

1365,5

Total

25

67
89

Geografisk fordeling:
Uddan.
personel

29

124

163,5
69
615,5

-

4.
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Økonomi
Driftsudgifterne for den nuværende skolestruktur omfattende henholdsvis drift generelt, etablissements-, cafeteriaog
bygningsdrift. (I)
samt
lønog
ydelsesomkostninger (II) i prisniveau 1989 (excl. moms) er
opgjort således: (i 1000 kr.).

Skolerne ............... .

I

II

28.612.0

125.867,5

Lønomkostningerne er beregnet på basis af aktuelt bemandingsniveau sammenholdt med aktuelt lønniveau, APR
1989, medens ydelsesomkostninger er baseret på oplysninger fra Forsvarets Økonomi- og Regnskabssystem. (FØRST).
Det skal endvidere bemærkes, at løn- og ydelser til
elever på skoler ikke er medtaget, idet elevantallet i
den nye organisation forventes at ligge på samme niveau
som i dag og derfor ikke vil påvirke størrelsen af de
forventede besparelser.
KAPITEL III
Ny skolestruktur
1.

5-skoleløsningen
I den midlertidige plan (ref. b.) nedlægges søværnets
Konstabelskole. Søværnets Taktikskole og søværnets Våbenskole med tilhørende inspektørembeder sammenlægges til
Søværnets Taktik- og Våbenskole og søværnets Eksercerskole omdøbes til søværnets Grundskole.
I 5-skoleløsningen vil således indgå følgende skoler:
-

Søværnets
Søværnets
søværnets
søværnets
søværnets

Officersskole
sergent- og Reserveofficersskole
Grundskole
Taktik- og Våbenskole
Teknikskole

Rationaliseringen medfører en mindre personelbesparelse samt mindre forskydninger af skolepersonel og elever. De bygningsmæssige foranstaltninger ved etableringen
vil ikke overstige 1-2 mio.kr .. Planen vurderes at kunne
gennemføres indenfor en periode på 12 - 24 måneder efter
godkendelse.

-

2.
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4-skoleløsningen
Efter implementeringen af 5-skoleløsningen resterer
således kun, at søværnets Taktik- og Våbenskole og søværnets Teknikskole sammenlægges til Søværnets Specialskole
for at opnå 4-skoleløsningen. søværnets skolestruktur vil
herefter bestå af følgende skoler:
·
-

søværnets
søværnets
Søværnets
Søværnets

Officersskole
sergent- og Reserveofficersskole
Grundskole
Specialskole

søværnets Officersskole og søværnets sergent- og Reserveofficersskole berøres ikke ved ændringen af skolestrukturen, hvorfor bemanding, elevantal, økonomiske oplysninger m.m. kun er medtaget i det omfang, disse indgår
i oplysninger om den samlede skolestruktur. Det samme
gælder for søværnets Grundskole, som iøvrigt har meget få
ændringer i organisation og bemanding.
Hovedparten af nærværende rapport er således koncentreret om organisation, bemanding, geografisk placering
m.m. af Søværnets Specialskole med underlagte kursus.
3.

Specialskolens organisation
Ved udformningen af Søværnets Specialskoles organisation er der lagt vægt på, at de enkelte kursus har en høj
grad af selvstændighed, således at Inspektions- og Uddannelsesafdelingerne alene behøver at beskæftige sig med
den overordnede uddannelsesplanlægning samt de aktiviteter, som hører til inspektørfunktionerne.
I forslaget indgår en ny stilling som specialtjenesteinspektør, som vil være ansvarlig for inspektørernes
samlede virksomhed. Specialtjenesteinspektøren er samtidig chef for Søværnets Specialskole.
Afdelingschefen for Inspektionsafdelingen (taktik/våben) er tillige Søværnets Taktik- og Våbeninspektør.
Afdelingschefen for Inspektionsafdelingen (teknik) er
tillige Søværnets Teknikinspektør.
I bilag er nærmere redegjort for de overvejelser, som
har ført frem til følgende forslag til specialskolens organisation:

-
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Chefen
for
søværnets Specialskole
og
søværnets Specialtjenesteinspektør

,_____,, Administrationssektionen

I
Inspektions- og Udd.afd.
TAKTIK OG VÅBEN
søværnets Taktik- og Våbeninspektør
Kampinformationskursus
Kommunikationskursus
Fjernkendingskursus
Artillerikursus Sj.Odde
Undervandsvåbenkursus
4.

I
Inspektions- og Udd.afd.
TEKNIK
søværnets Teknikinspektør

>----

~

Elektronikteknisk
kursus
Maskinteknisk kursu s
Havarikursus
Dykkerkursus
Fagkursus

Specialskolens bemanding
Bemandingsoversigten er baseret på AGSAM-4 rapportens
bemandingsreglement for Søværnets Specialskole, som blev
udarbejdet på baggrund af bemandingsreglementerne for søværnets Taktikskole, Våbenskole og Teknikskole. Der er
indregnet personelbesparelser på grund af organisatoriske
ændringer m.v., hvorimod besparelser ved geografisk flytning af kursus ikke er indregnet. Disse vil fremgå af de
efterfølgende modeller.

-

7 -

standardbemandings- Offi- Øvrigt
Civile civile civile Civile Time- Ialt
reglements- cerer militært chefer kontor- lærere værkst. lønforslag
personel og
funkt.
funkt.
nede
ledere
Staben og
administr.

28,5

Kamp in formationskursus
Frederikshavn

2

13

17

22

8

47

Kommunikationskursus

6

12

3

21

Fjernkendingskursus

1

3

3

7

Artillerikursus
Sj.Odde

9

54

Undervandsvåbenkursus

5

9

Elektroteknisk kursus

4

10

4

Maskinteknisk kursus

4

7

3

Havarikursus

9

16

1

1

27

Dykkerkursus

5

12

1

1

19

Fagkursus

6

20

2

16

9

53

39

23

30

IIalt

194, 5

167

2

43,5

7

18

9

15

1

2

99

1

19
14

9

364,5*)

*) ved valg af den på side 10 nævnte model Y reduceres
tallet med 9 normer. (7 øvrigt militært personel,
1 civil kontorfunkt. og 1 civil værkstedsfunkt.
5.

Personelbesparelser
En sammenligning af bemandingen i standardbemandingsreglementsforslaget (bilag 4 til bilaget) og bemandingen

-
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i de nuværende skoler som vil indgå i den nye Specialskole udviser en besparelse på ca. 24 normer. Dette svarer
til en besparelse på ca. 58 normer i forhold til aktuel
bemanding. Det forventes, at der yderligere kan udspares
et mindre antal normer når den nye organisation og kursus
er på plads.
Geografisk fordeling:
Samlet bema nding
Uddan.
persone l
Holmen

103

Teknisk/
admin . pers .
115 , 5

El ever *)
315

Ialt

533,5

Sj. Odde

14

85

25

124

Frederikshavn

23

24

65

112

Ialt

140

224 , 5

4 05

769,5

*) mandår
KAPI TEL IV
Specialskolens placering, modeller.
1.

Kriterier for placering af skol erne
Ifølge aftalen om forsvarets ordning af 14 MAR 1989
er placeringen af de 3 af de 4 skoler, som søværnet vil
have efter reorganiseringen, fastlagt på forhånd. søværnets Officersskole forbliver på Holmen, søværnets sergent- og Reserveofficersskole for-bliver i Frederikshavn
og søværnets Grundskole forbliver i Avderød. Det er således kun placeringen af søværnets Specialskole med kursus,
som ikke er fastlagt.
Ved valg af modeller for placering af søværnets Specialskoles kursus er der taget hensyn til en række faktorer, som f.eks.: Fordele ved samplacering af kursus, særlige behov for adgang til skydeområder, skydebaner, svømmehal og brandpladser, de potentielle elevers faste tjenestesteder, mulighederne for at skaffe såvel militære
som civile lærere, samt muligheden for at finde økonomiske løsninger ved udnyttelse af allerede eksisterende faciliteter.

-

2.
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Modeller for Søværnets Specialskoles geografiske placering
På baggrund af ovennævnte faktorer og de af AGSAM-4
behandlede modelforslag beskrives i det følgende 2 modeller for placering af søværnets Specialskoles kursus.
Endvidere er nedenfor medtaget en kort beskrivelse af
den i bilag beskrevne model 3. Modellen giver af samtlige
modeller den største udflytni ng fra Holmen til Frederikshavnområdet. Modellen benævne s i det efterfølgende Frederikshavn-modellen.

2.1. Frederikshavn-modellen
I denne model forbliv er Sp ecials k ol en
i nuværende
lokaliteter. Specialskolens admi n istrationslokaler ombygges.
Fagkursus flytter fr a Frederiksholm til Nyholm. Den nuværende Konstabel s kol es bygn i nger r ømmes, idet hotelvirksomheden med kon s t abelundervisninge n (incl. bådehavn) flyttes til Marineka sern e Købe nha vn og Elektronikteknisk Kursus flyttes t il Nyh olm . Hav arikursus flyttes
til Frederikshavnområde t og placeres h el t eller del vis
ved civil brandskole og/ eller militær ins t a llation.
Fjernkendingskursus , kommun ikationskursus og undervandsvåbenkursus flytt es fra Holmen/Margretheholm til
Frederikshavn.
Ved modellen opnås, at flest muligt af Specialskolens
taktiske og våbenmæssige uddannel se r samp l aceres, hvilket
giver såvel uddannelsesmæssige som personelle fordele.
Al kursusvirksomhed på Frederiksholm, Margretheholm
og Bastionerne ophører og muliggør således, at disse kan
rømmes.
Bemandingsmæssigt udspares c a . 5 normer i forhold til
standardbemandingsreglement.
Den geografiske fordeling
vil blive som følger:
Geografisk fordeling:
Samlet bemanding
Uddan.
personel

Teknisk/
admin.pers.

Elever

Ialt

Holmen

71

78

160

309

Sj. Odde

14

85

25

124

Frederikshavn

53

48

220

321

138

211

405

754

Ialt

-
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Sammenlignet med model X betyder modellen at der
flyttes 70 bemandingsnormer og 155 elever, ialt 225 personer, fra Holmen-området til Frederikshavn-området.
Bygningsmæssigt medfører forslaget følgende udgifter:
- Fagkursus
- Hotelvirksomhed på
Marinekaserne København
- Bådehavn
- Elektronikteknisk Kursus
- Fjernkendingskursus
- Havarikursus
- Specialskolens admin. ombygning
- Undervandsvåbenkursus
- Kommunikationskursus
Ialt
Øvrige byggeomkostninger ca. 25%
Samlede udgifter:

16.7 mio.kr.
11.8
0.2

3.5
3.5

27.0
3.0
13.0

17.0
95.7 mio.kr.
24.3

120.0 mio.kr.

Fra et rent uddannelsesmæssigt synspunkt er modellen
attraktiv, men på grund af de høje omkostninger anses den
for urealistisk, og den er derfor ikke medtaget i de
videre overvejelser.
2.2. Model X
Beskrivelse: I denne model forbliver Specialskolen med
underlagte kursus i nuværende lokaliteter, idet dog Fagkursus og Fjernkendingskursus flyttes fra Frederiksholm
til Nyholm. Indkvarteringsfaciliteterne på Margretheholm
renoveres til aftalemæssig standard for stampersonel.
Specialskolens administrationslokaler ombygges.

- 11 Bygningsmæssige og økonomiske konsekvenser:

Foranstaltning
a) Flytning af Fagkursus til Nyholm
bygning 110, 341, 342-1 og 109
b) Flytning af Fjernkendingskursus
til Nyholm, bygning 24

Anslået *)
pris
mio.kr.
16.7

1.1

c) Ombygning af mandskabslukafer
(hotelvirksomhed) på Margretheholm bygning 29 og 145
d) Ombygning af Specialskolens administrationslokaler i bygning 18

Ialt
Øvrige byggeomkostninger ca. 25%

Samlede udgifter

8.3
3.0

29.l
7.1
36.2

*) Ombygning/nybygning/FMI udgifter.
Personelle konsekvenser
Forslaget vil medføre ganske få reguleringer i personelforbruget i forhold til standardbemandingsreglementsforslag. Den geografiske fordeling i forhold til nuværende placering vil ikke ændres.
Særlige bemærkninger
Denne model medfører, at al kursusvirksomhed på Frederiksholm ophører, og således muliggør at denne kan rømmes. Flytteudgift vedrørende Fagkursus medtaget i anslået
pris med 2 mio.kr.
2.3. Model Y

Beskrivelse: I denne model forbliver Specialskolen med
underlagte kursus i nuværende lokaliteter, idet dog Fagkursus og Fjernkendingskursus flytter fra Frederiksholm
til Nyholm. Den nuværende Konstabelskoles bygninger rømmes,
idet hotelvirksomheden med konstabelundervisning
flyttes til Marinekaserne København og Elektronikteknisk
Kursus og Undervandsvåbenkursus flyttes til Nyholm. Konstabelskolens bådehavn flyttes til Nyholm. Havarikursus
flyttes fra Margretheholm til Artillerikursus Sjællands

- 12 Odde. Bastionerne rømmes. Specialskolens administrationslokaler ombygges.
Bygningsmæssige og økonomiske konsekvenser
Foranstaltning

a) Flytning af Fagkursus til Nyholm
bygning 110, 341, 342-1 og 101
b) Flytning af Fjernkendingskursus
til Nyholm bygning 24
c) Flytning af hotelvirksomhed m.m.
på Margretheholm til Marinekaserne
København og ombygning af denne til
aftalemæssig standard

Anslået*)
pris
mio.kr.
16.7
1.1

11.8

d) Flytning af Elektronikteknisk kursus
til Nyholm bygning 110

2.0

e) Flytning af Undervandsvåbenkursus
til Nyholm bygning 24 og 37

3.5

f) Konstabelskolens bådehavn
flyttes til Nyholm

0.2

g) Havarikursus flyttes til Artillerikursus Sjællands Odde
h) Ombygning af Specialskolens administrationslokaler i bygning 18

23.0
3.0

Ialt

61.3

Øvrige byggeomkostninger 25%

15.3

Samlede udgifter

76.6

*) Ombygning/nybyggeri/FMI udgifter.
Personelle konsekvenser
Forslaget skønnes at medføre en samlet personelbesparelse ved Artillerikursus/Havariskolen på ca. 9 i forhold
til standardbemandingsreglementet. Den geografiske fordeling af personellet vil ændres med flytningen af Havarikursus til Sjællands Odde.
Særlige bemærkninger
Denne model medfører, at al kursusvirksomhed på Fre-
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deriksholm, Margretheholm og Bastionerne ophører og således muliggør, at disse kan rømmes.
Rømningen af såvel Frederiksholm som Margretheholm
betyder, at Specialskolen står uden gymnastiksal/idrætsanlæg. søværnets Officersskole kan kun assistere i beskedent omfang, hvorfor muligheder på Arsenaløen må undersøges.
Flytteomkostninger ved flytning af Havarikursus medtaget i anslået pris med 5 mio.kr.
Det skal bemærkes, at der verserer en mindre miljøsag
vedrørende røg- og sodgener fra Havariskolen. På længere
sigt kan denne sag true Havariskolens forbliven på Margretheholm. En placering af Havariskolen på Sjællands Odde vil kræve miljømyndighedernes godkendelse.
Geografisk fordeling:
Samlet bemanding
Uddan.
personel

Teknisk
admin.pers .

Elever *)

Ialt

Holmen

90

Sj. Odde

27

90

65

182

Frederikshavn

23

24

65

112

Ialt

140

101, 5

275

215,5

405

466,5

760,5

*) mandår
Kapitel V
1.

Samlet præsentation
En samlet oversigt over skolestrukturens 4 skolers
samlede bemanding~/elevtal geografisk fordelt samt prisen
for etablering giver for de 2 modeller følgende billede:

Personel+ elever
Holmen Avderød Fr.havn Sj.Odde Total

Investeringer

Årlige
driftbesp.

mio.kr.

mio.kr.

Model X

646

332

242

124

1345

36.2

0

Model y

579

332

242

182

1336

76.6

4.6

-
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Vurdering
Model X:

Samlet pris mio.kr.

Fordele:

Frederiksholm rømmes for skoler og kan
afhændes.

36.2

======

Gymnastik- og idrætsfaciliteter
på Margretheholm bevares.
Rømmede bygninger på Nyholm udnyttes delvis.
Ulemper:

Udgiftskrævende.

Model Y:

Samlet pris mio.kr.

Fordele:

Frederiksholm, Margretheholm,
Bastionerne rømmes for skoler og
kan afhændes.

76.6

Flere kursus samles på Nyholm og
rømmede bygninger udnyttes bedre
end i model X.
Artillerikursus Sjællands Oddes
faciliteter udnyttes bedre ved en
tilflytning af Havarikursus.
Ca. 9 personelnormer udspares.
Ulemper:

Meget udgiftskrævende.
Manglende gymnastik- og idrætsfaciliteter for konstabeluddannelsen.
Havarikursus fjernes fra den øvrige
tekniske uddannelse på Holmen.

Ved overgangen fra den nuværende 7-skolestruktur til
4-skolestrukturen udspares der indledningsvis ialt ca. 20
normer ved specialskolerne. Besparelsen er udregnet på
baggrund af en specialskole, som ved etableringen forbliver i nuværende lokaliteter. De ved model X beskrevne
flytninger af kursus medfører indledningsvis ingen yderligere besparelser, hvorimod model Y medfører en besparelse på ca. 9 normer. Yderligere personelbesparelser
må forventes, når den nye organisation og diverse kursus
er endelig på plads.
Da hovedparten af personelbesparelsen opnås med Specialskolen placeret i nuværende lokaliteter er de ønskede
ændringer ved model X og Y begrundet ud fra andre motiver
end personelbesparelser, nemlig ønsket om geografisk kon-

- 15 centration af kursus og frigørelse af områder, der derefter kan overgå til anden anvendelse.
De 2 modeller synes over en årrække at være næsten
lige dyre. Uddannelsesmæssigt er fordele og ulemper ved
modellerne næsten lige store.
3.

Anbefaling: Da modellerne er skolemæssigt næsten ligeværdige, må ønsket om at rømme Margretheholm med heraf følgende
driftbesparelse og mulige, ikke uvæsentlige kapitalgevinster samt ønsket om en bedre udnyttelse af Artillerikursus Sjællands Odde veje tungt. Implementering af
model Y anbefales nærmere undersøgt.

KAPITEL VI
Implementeringsplan
Inden udløbet af aftalen om forsvarets ordning af 14
MAR 1989 vil reduktionen af antallet af søværnets skoler
7 til 5 være gennemført. Herefter kan implementeringen af
4-skoleløsningen indledes.
En sammenlægning af de 2 resterende specialskoler vil
organisatorisk kunne foregå uafhængig af udflytningen fra
Holmen. Udarbejdelse af "opgaver og organisation" og bemandingsreglement for Søværnets Specialskole samt behandling i tjenestestedernes samarbejdsudvalg og Forsvarskommandoens Kontaktgruppe vedrørende bemandingssager vil
kunne gennemføres i løbet af 6-12 måneder.
Termin for flytning/nybygning/ombygning vil i høj
grad afhænge af tidspunktet for vedtagelse af forslaget
samt takten for rømning af berørte bygninger. Flytning af
skolernes faciliteter til Nyholm skal finde sted til bygninger, der først bliver rømmet i forbindelse med udflytningen fra Flådestation København og af Orlogsværftets
Specialværksteder. Selve den fysiske flytning kan derfor
næppe påbegyndes før primo 1995 med ombygning og klargøring af berørte bygninger. På denne baggrund forventes
indflytningen på Nyholm at være tilendebragt ultimo 1995.
Forberedelse af udflytningen af Havarikursus fra Margretheholm til Artilleriskolen Sjælland Odde må, såfremt
denne model vælges, bl.a. på grund af endnu uafklarede
miljøforhold, påregnes at vare ca. 2 år fra beslutning,
medens selve byggeriet og flytningen må påregnes at vare
ca.6 måneder. Ved beslutning ultimo 1989 vil flytning og
ibrugtagning således kunne finde sted primo 1992.

BILAG 6.

København, den 25. september 1989.
Bent Frank

N O T A T
vedrørende
stedfundne drøftelser med Frederi kshavn og Korsør Kommuner.

På grundlag af stedfundne drøftelser den 19. september
1989 mellem repræsentanter for Styringsgruppen vedrørende udflyt-

ning fra Holmen og borgmestrene fra Frederikshavn og Korsør Kommuner fremgår nedenfor status på det bygningsmæssige område.

Flådestationsområde Frederikshavn:
Ved udflytningen fra Holmen bliver der behov for en rokering imellem flådestationens eksisterende bygninger suppleret med
nybyggeri på såvel selve flådestationen som i Bangsbo depotområdet
på ialt ca. 21.930 m 2 , der skønsmæssigt omfatter en etableringsudgift på 197,2 mill. kr. Byggeriet vil omfatte følgende kategorier:
På Flådestationen:
Kontorer og mødelokaler:
Eskadrebygning i 2 etager og med kælder ialt ca. 1550 m 2

•

Værksteder:
Våbenmekanisk værksted, ialt
Elektronik- og elektroværksted ialt

ca. 2850 m2
ca. 3030 m2·

-
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Placering af 18 stk. værkstedscontainere
å 15 m2

Depoter:
Depotbygning ialt

ca. 1200 m2

Cafeteria:
Spiseafsnit og koldt køkken ialt

ca.

220 m 2

Herudover sker der en række ombygninger af eksisterende
bygninger på flådestationen herunder til kontorer, depoter, omklædningsrum, værksteder og lager ligesom strømforsyning til skibe i
Nordkajen skal flyttes og ombygges.

I Bangsbo depotområdet:

Depoter:
Materieldepot på ialt

ca. 10.000 m2

Ekspeditionslokaler, omklædningsog baderum ialt

ca.

200 m2

Kortdepot og arkiv ialt

ca.

2.880 m2

Tidsplaner:
Udflytningen vil blive påbegyndt i 1990 men de væsentligste udflytninger, der forudsætter bygningsmæssige foranstaltninger
vil tidligst finde sted i 1991 og i gunstigste fald vil de sidste
udflytninger af værkstedsfaciliteter finde sted i 1994/95. Udflytningen af enheder, der skal benytte depoter og kontorer finder sted
ultimo 1991 og i løbet af 1992.

-
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I forbindelse med ovenstående udbygning af flådestationsområde Frederikshavn er der mellem kommunen og forsvaret enighed
om:
1. Kommunen vil gennem lokalplaner, miljøgodkendelser og
byggetilladelser m.v. - hvortil ansøgninger fremsendes
som normalt - medvirke til at ovennævnte udbygning af
flådestationsområde Frederikshavn kan finde sted.
2. Forsvaret kan erhverve 9 ha. areal i umiddelbar tilknytning til Bangsbo depotområdet.
Prisen fastsættes svarende til normalprisen på landbrugsjord i området.
3. Henset til at en betydelig del af udflytningen er depoter og skibe hvis besætninger ofte vil være på sejlads,
vil antallet af fast beskæftigede medføre
- at der ikke er behov for det antal p-pladser som kommuneplanen kræver - ligesom der ikke er basis for at
betale kloakbidrag, i den størrelsesorden som fastsat i
de kommunale regulativer.
4. Der er mellem parterne enighed om, at forsvaretsinteresse i området syd for flådestationen, som beskrevet i
§ 11 i

overenskomsten mellem Frederikshavn Kommune og

Forsvarsministeriet, fastholdes uændret.
5. Som følge af den forøgede tilgang af skibsbesætninger
til Frederikshavn og den deraf følgende afstand til søværnets havariskole er kommunen indstillet på at tillægge en evt. udbygning af den eksisterende brandskole
den fornødne prioritet.

-
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Flådestationsområde Korsør:
Ved udflytningen fra Holmen bliver der behov for en rokering imellem flådestationens eksisterende bygninger suppleret med
nybyggeri eller erhvervelse af eksisterende byggeri på ialt ca.
12.975 m 2 • De samlede udgifter er skønsmæssigt anslået til 102

mill. kr.
Behovet omfatter følgende, som dog helt eller delvist vil
kunne erstattes ved køb/leje af eksisterende byggeri:
På flådestationen:
kontorer og mødelokale: ialt

ca. 1300 m2

Værksteder:
Værksted (MOVA)

ialt

ca.

300 m 2

ca.

990 m 2

ca.

990 m2

ca.

500 m2

Placering af 15 værkstedscontainere i
tilknytning til værkstedet og yderligere
15 containere i nærheden.

Værksted (MOST) ialt
Placering af 24 containere i tilknyt- .
ning hertil
Depoter:
Depoter ialt
Andre bygningsmæssige foranstaltninger
(undervisning, kommunikation, havnekontor m.v.) ialt

-
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Indkvartering og cafeteria:
Indkvarteringsbyggeri ialt

ca. 1620 m2

Cafeteriaudvidelse ialt

ca.

175 m2

I tilknytning til flådestationen:
Værksted:

(støtte) ialt

Depoter: ialt

ca. 2100 m2
ca. 5000 m2

Tidsplaner:
Udflytningen vil blive påbegyndt i 1991, men de væsentligste udflytninger, der forudsætter bygningsmæssige foranstaltninger, vil finde sted i 1992 og de sidste udflytninger påregnes efter den gunstigste tidsplan at finde sted i 1993.

I forbindelse med ovenstående udbygning af flådestationsområde Korsør er der mellem kommunen og forsvaret enighed om:
1. Kommunen vil gennem lokalplaner, miljøgodkendelser og
byggetilladelser m.v. - hvortil ansøgninger fremsendes
som normalt - medvirke til at ovennævnte udbygning af
flådestationsområde Korsør kan finde sted.
2. Forsvarets interesse i depot Egø forstærkes ved udflytningen. Grunden er p.t. udlejet af kommunen til forsvaret. Arealet bør enten afhændes til forsvaret eller der
bør etableres en lejekontrakt med en meget lang uopsigelighedsperiode (30 år).
3. Som følge af flådestationens vitale betydning i forbindelse med en udflytning fra Holmen vil kommunen medvir-
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ke til at anvise en økonomisk hensigtsmæssig løsning på
klapning/deponering af ca. 30.000 m3 slam.
4. En tilslutning af forsvarets installationer til den
kommunale fjernvarme må ikke påføre forsvaret forholdsvis større driftsudgifter.
5. Den eksisterende olieledning mellem søværnets tankanlæg
og flådestationen må tillægges prioritet i forbindelse
med kommunens eventu e lle omlægning af andre forsyningsledninger.
6. Det kan være hensigtsmæssigt for forsvaret at udvide
kajlængden med indtil 170 m v e d at bygge en let anløbsbro i forbindelse me d d et eksi s terende bølgefældesystem
i

flådehavnens østlig e d e l.

7. Kommunen erklærer sig interesseret i til gældende dagspris at overtage den fredede bygning, depot Store Magasin såfremt den i forbindelse med ovennævnte udflytning
bliver overflødig.
8. Som følge af den forøgede tilgang af skibsbesætninger
og afstanden til søværnets havariskole er kommunen indstillet på at tillægge en evt. udbygning af den eksisterende brandskole den fornødne prioritet.

Såvel Frederikshavn som Korsør Kommuner erklærer sig samtidig indforstået med at udpege en repræsentant til en i Forsvarets
Bygningstjeneste særligt nedsat udflytningsgruppe. Gruppens opgave
er bl.a.
- at forestå den bygningsmæssige udflytning fra Holmen,

-
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- sikre at denne gennemføres økonomisk, tidsmæssigt og
kvalitetsmæssigt mest hensigtsmæssigt,
- at sikre den fornødne bygningsmæssige koordination af
udflytningen samt
- at overvåge at fastlagte planer herfor følges.
Bent Frank
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Por ■ varsminleteriet

Joumalnr.:

Slotøholmagade 10
1216 København~

Dato:

25.09.1989.

Raf.:

ICL/llh.

att: departementschef

HenvendelMJ i narværende Ng bedet rettet til:

Michael Christiansen

Vedr. udflxtning af Holmen.

Som aftalt p4 mødet den 20.09.1989 i Forsvarøminie t eriet akal jeg
herved fremsende følgende supplerende informat i oner.
Boligpolitikken er offenøiv og Byrådet sat s er a61~dee p!, at der
løbende opføree et forholdsviat st or t antal nye boliger. Det er
ByrAdete mål, at almennyttige bolige r og ande hboliger skal fremmes, n&r det private boligbyggeri g!r lange ommmer e e nd forventet.
Der foreligger klargjorte planer om boli gbygger ier 1 t iletrækkeli9t
omfang til at kunne løae boligspørgemå l e t 1 relation til Holmene
udflytning. En forudsætning herfor er dog, at staten har forstAelse
tor problemstillingen og dermed udviser en s t or grad af fleksibilitet i forbindelse med kvotetildeling i det s tøttede byggeri.

Uddannel•••mæseigt bar ~orsør kommune p.t . ik ke noget gymnaøium,
teknisk skole eller handelsskole. Disse skoler •r pl aceret i Slagelse, m&n Korsør byråd arbejder i øjebli kket i nt ens t med at f&
myndighedernes godkendeløe af, at de r opr ettes oatel l itafdelinger i
Korsør, da skolerne i Slagelse er mege t store, og e levg rundlaget
allerede p.t. er til atede.
Den øvrige uddannelaeaatruktur, bl.a . f olkeskolen, voksenundervisning m.v. findes i kommunen, og den eksi s ter e nde kapacite t e r af en
s6dan størrelse, at en udflytning af Hol men eorn skitseret ikke vil
give anledning til problemer.
Indenfor c!a9institutione-/dagplejeomrAdet er det

Byrådet ■

m61e~t-

ning, at udbud 09 efterspørgsel til enhver tid svarer til hin~nden. PA denne baggrund kan jeg bekræfte, at Korsør kommune i forbindelse med Holmens udflytning er sindet at leve op til denne mål-

sætnin9.
Afelutningøvie akal jeg bekræfte, at Korsør kommune gerne deltager
i planlægningsarbejdet som aftalt p& mødet.
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Borgmeateren
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Giro 7 0016 154

1)1rektøren lor rorev•reta

Joumalnr.:
28,
Dato:

br. Bent Prank

Aof,:

8fgn1ngatjeneate

sept. l98t

Pll/pma

HenvendeltO I n.rvatrenc:lt " i btdH ro'tt•t 1tt:

Ref. Mød• hoa døp11~t•m•nt1cheten i ~orøvarem1n11ter1et den 19.

Beptatrtber 198t eamt telef~x pi. 27. ••ptember 1989 fra by9nin9ø•

tjeneeten.

809

■k41

herved bekrætt~ 1nøholaet ot aet

27. aeptember 1989,

tremsenate notat af

korøt b;yrAd ee&:" J.øv, lgt frem til - i et poø1t1 vt ■ amarbejde - at

medvirke til den p4tænkte udflytning fra Kolmen til !oraør.
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Side 2
r•pruentanter vil i "Bygningegruppen• vaere stade- og
havneingeniør Kai taurideen og i •Persongruppen" vil det være kommunaldirektør Steen K. Madeen.

l'.ommun•nø

M

Ropi1 Rommunaldir. Steen K. Madsen.
Stade- og havn~ing. Kai Lauri~aen.

hilsen

Nb. 02 ·

BILAG 9.
BORGMESTEREN I FREDERIKSHAVN

Frtderikshavn, den
ll800 - IUdhw• Allt
Tlf. Ol 112 112 00

Til

28. sapt,ember 1989

100

Forsvarets bygni.ng•tjeneøt.e

Direktoratet
Slotsl'x)lmsgade 10
1216 KØ]:,enhavn K
Telefax nr. Ol 321029
Forsvarsni.nisteriet

siotshOlnagade lb
1216

Kfli:,enhavn K

-------

Att. : Bent Frank

Telefalc nr. Ol 320655

San afslutning pA de forelØbige forhandlinger cm Hol.læns udflytning til Frederikshavn freæendes henæd vore benærkninger til p.mkterne 1-5 i Direktoratets

referat fra nø:Jet den 19. aept.

Punkt 1.
Frederikshavn kamume vil i sin behandlUYi1 af lokalplansager, ~sager og mi.1jøgodke.ndeløer rredvirke til at eanarbejdet parterne imellem går sa glat, det

overhovedet er nuligt. Vi kan meddele, at vi etter næaære aftale er villige til
at fonnere en særlig gruppe i teknisk farvaltnin-3 til at tage sig af net.ep denne
q,gave.
Punkt 2
Kcmrunen vil være sioo.et at afhænje det på kortskitse~ den 14.8.89 viste areal
på 90.000 m2 til den rx:mæle pris for landbrugsjord i c:nrrådet.. Vi forventer et
samarbejde o:rOa-ing den detaljerede planlægning med hensyn til vejadgange, bygningers placerUY:}, beplantru..r.J og hegn m.v.

Punkt 3
De i notatet fr~Ørte argumenter for en nedsættelse af P-kravene er af en karakter~ san i "tilsvarende" sager har medfØrt. en nedsættelse af P-kravene, hvorfor vi ikke anser dette for at være et problan i denne sag. l<loakværksbidra9
bØr gØres til genstand for en llil"%'l'nlitre fothanclling.

Punkt 4
Kamunen har ikke til hensigt: at sØge de gamle aftaler an forsvarets reservatioo af søterritoriet mellem Flådest.aticnen og sØsportshaven ærdret.

Kæm.men vil i godkendelse af kcmruneplanen udla!93e CIIQ:'ådet til havneform.il,
offentligt form&l og lign.

!Øvrigt sande eksisterende §15-ranmer for den nuværende flAdestatiai.

28.09.89

N0.03

13:58

P\.mktS

Med henblik pA en udvidelse af facilitete~ p& Nordjysk brandskole i Hvins vil
vi herfra foranledige~ at øpØrgsmålet bliver taget q> på beredaskabekamrl.s•ioneM

næste~.

ForelØbige eonderinger har vist, at der ikke er ~et til hinder for aktivitet.aU'lvidelser på den nuværende brandskole.

Herudover vil vi nw;,get kOrt redegØre for hvilket beredskab karm.men har f .s.v.
ang. den offentlige service i bred forstaoo.
Boligei:

./.

I kcmnunens boligbyggeprogram er der fastlagt en boligoobygning pr. år på ca •

200. Dette er i overensstEffl'!lelse ned regia,planforudsætningerne. Kamamens
prioritering af stØttet byggeri frengAr af vedlagte skera. ( versicn 5) • Vi kan
dog sige, at de sidste udrældinger fra ooligstyrelaen an stØttet byggeri, peger
hen m:>d en 9enerel nedsættelse af kvoterne til støttet byggeri. Denne tendens
fremgår også klart af det fremlagte forslag til firlillUSlov.
Kalkret f.s.v. angår Frederikshavn kcmrune er vi pr. år fra 1991 tildelt
æ. 35 boligforeningsboliger
ca. 35 private andelsboliger
herudover regnes der nøl et privatparcelhusbyggeri på ca.. 65 boliger.
Dei- er således inden for ramnen på 200 boliger pr/år plads til et antal private
udlejningsboliger. Til orientering kan vi ~ e l e , at vi allerede i dag ligger
i fol.ilandlinger cm salg af større arealer til privat oolejningsbyggeri.

Komunen aer gerne Forsvarsministeriets støtte overfor boligministeriet, når
der skal sØges cm en ekstraord.i.~ kvote til socialt boligbyggeri.

/.

Med afslut.ni.TX]en af det store planlægningsarbejde for "den nye by" - Frederikshavn Vest, er vi planlægsningsmmsigt. g::xlt. rustet til den krnmeooe boligoobjg-

ning. Projektbeskrivelse vedlægges.

·

P.t. er vor beholdning af parcelhusgI\lnde ca. 90 i kamllnen san helhed.
/.

Kamunens boligbyggeprogram fra jan. 1989 vedlægges med benærkn.ing, at det alene skal illustrere, at vi har mange projekter foran os.
PrograJT"met skal revideres efter de nye udmeldinger fra boligstyrelsen og den
af forsvarsministeriet udneldte ud.flytnings-takt.

service på skoleanrådet
l<'amunen er ~ e t ind med folkeskole både i Frederikshavn by og i alle oplandsbyerne. Herudover een privatskole i Frederikshavn. ldcalarawsigt til det generelt ikke give problemer med en forøget elevtilgang.
Hvad angår videregåeroe I.Xidannelser og efteruddannelse kan vi sige, at vi i Frederikshavn egentlig kun mangler univeraitetsuddaMelser fØr vi kan sige, at vi
har det hele.

.
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For~ ardena alcyld næm.es her de skoler og uddannelør der netop nu findea
i Frederilcahavn 1camllne
lilsh:>ldningsslcole
F~ller Maritime Efterskole
Specialarbejderskole
Teknisk skole
Skippera1cole

Nordjyllands uddannelsescenter for sikrings- og ala.rmtelmik
Maskinlæsters~len

NordØatveooøy•••ls Forberedelseakursu•
Sygehjælpersk.Olen
SØfartsskole
Handelsskole og handels gym,asiun
Gyrmasium og HF-kursus

Service på eocialanrAdet - bØm 0g

ume

Det skal her kun kort nævnes at Inatituti~ingen for bØm og unge er gcxi
ean den er i dag, og uden væsentlige ventelister.

FritidsanrAdet
Der har i Frederikshavn igennem mange på hinanden fØlgende byråd, været gjort

en stor ioosata for at atyr'ke fritids- og kulturaktiviteterne i Frederikshavn.
stØtteordni~en til de organiseræe fritidsaktiviteter, iæn og&!
gennem egentlige anlæ:Jøopgaver. Senest ræd byggeri af nyt bihliotek, kunstnuseurn o g • ~ -

~ gennem

Generelt kan vi q>lyse, at katmmen straks efter at der er tilvejebragt en skitse til en udflytningstakt, vil tage fat på at tilpasse kap:lciteten på kamlunens
aervice til de nye forudsætninger.

AfslutnirY:Jsvis skal vi c:plyae, at en arbejdøg:I1lR)e beståen:te af repræsentanter
-for kamunen, erhvervet"Met og turistforeningen er voo at 1.æ;Jge sidste hån:i på
en ~ormaticnsavis~ der bl.a. giver detaljerede q>lysninger an dai 'kamlmale

service.

Med venlig hil.Len

_,/Y'J,,o! -- -~- - - - -:::::---:---,,_
~

Ova Chriet.enaen

-

borgmester
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