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Forslag
til

Lov om forsvarets personel.

Afsnit I. Forsvarets militære personel.
Kapitel 1.

Inddeling og tilvejebringelse.
§ 1. Det militære personel omfatter befa- 

lingsmænd og menigt personel, herunder 
hjemsendt værnepligtigt personel, samt det 
personel, der er nævnt i § 3.

Stk. 2. Reglerne i dette afsnit gælder ikke 
for hjemmeværnets militære personel.

§ 2. Indordnet i den militære rækkefølge 
er

1) officerer af A-linien,
2) officerer af B-linien,
3) officerer af reserven,
4) pilotofficerer,
5) sergentgruppen og
6) menigt personel, omfattende konstabel

gruppen og menige.
Stk. 2. Officersgraderne er

1) general, admiral,
2) generalløjtnant, viceadmiral,
3) generalmajor, kontreadmiral, general

læge,
4) oberst, kommandør, stabslæge af 1. grad,
5) oberstløjtnant, kommandørkaptajn, 

stabslæge af 2. grad,
6) major, orlogskaptajn, overlæge, over

tandlæge,
7) kaptajn, kaptajnløjtnant,
8) premierløjtnant,
9) løjtnant og

10) sekondløjtnant, reservelæge, reserve
tandlæge, pilotofficer.

Stk. 3. Officerer af A-linien omfatter gra
der fra general, admiral til premierløjtnant. 
Officerer af B-linien omfatter grader fra 
major, orlogskaptajn til sekondløjtnant.

Lovforslag. Folketingsåret 1968-69.

Forsvarsmin. j. nr. 2. kt. H 12-12/67.

Officerer af reserven omfatter grader fra 
oberst, kommandør til sekondløjtnant.

Stk. 4. Sergentgruppen omfatter graderne 
1) seniorsergent af 1. grad, 
2) seniorsergent af 2. grad, 
3) oversergent,
4) sergent, underlæge, undertandlæge og
5) korporal.

Stk. 5. Konstabelgruppen omfatter over
konstabler af 1. og 2. grad, konstabler og 
konstabelelever.

Stk. 6. Ved kongelig anordning fastsættes 
de nærmere bestemmelser om indordning i 
den militære rækkefølge.

§ 3. Uden for den militære rækkefølge står 
1) auditørpersonellet, omfattende general

auditøren, auditører og auditør assisten
ter,

2) det gejstlige personel, omfattende felt
provst, orlogsprovst og flyverprovst, 
feltpræster, orlogspræster og flyverpræ
ster,

3) musikerpersonellet, omfattende musik
dirigenter og musikere, samt

4) søværnets mekanikerpersonel, omfatten
de overmekanikere af 1. og 2. grad og 
mekanikere.

§ 4. Menigt personel tilvejebringes ved 
udekrivning af værnepligtige og ved an- 
tagslse af frivillige.

Stk. 2. Værnepligtige, der på sessionen 
udskrives til forsvaret som tjenstdygtige, 
indkaldes af forsvarsministeren. Antallet af 
værnepligtige, der årligt indkaldes til for
svaret, fastsættes af forsvarsministeren.
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Stk. 3. Som frivillige kan antages såvel 
mænd som kvinder. Forsvarsministeren fast
sætter nærmere bestemmelser om antagelse 
af frivillige.

§ 5. Ved kongelig anordning fastsættes 
bestemmelser om, hvilke myndigheder der 
udnævner og afskediger det i § 2 nævnte 
personel, og hvilke myndigheder der træffer 
bestemmelse om personellets ansættelse ved 
forsvarets myndigheder.

Stk. 2. Ved kongelig anordning fastsættes 
endvidere bestemmelser om de betingelser 
med hensyn til uddannelse og grad, der skal 
være opfyldt ved udnævnelse af det i stk. 1 
nævnte personel.

Kapitel 2.

Uddannelse af menigt personel.
§ 6. Bestemmelser om tjenesteomgang 

for og uddannelse m. v. af menigt personel 
fastsættes af forsvarsministeren.

§ 7. Varigheden af den første samlede ud
dannelse af personel, som indkaldes i hen
hold til lov om værnepligt, fastsættes af 
forsvarsministeren. Værnepligtige kan gen
indkaldes til efteruddannelse i sammenlagt 
indtil 60 dage, befalingsmænd dog indtil 70 
dage, i løbet af de første 9 værnepligtsår. 
Herudover kan de genindkaldes til lejlig
hedsvise mønstringer af kort varighed.

§ 8. Menige, der inden mødet ved for
svaret har en særlig uddannelse, kan under 
den militære tjeneste anvendes i over
ensstemmelse med denne uddannelse i det 
omfang, som er nødvendigt af hensyn til 
anvendelsen i krigstid, eller som kan for
enes med den egentlige militære uddannelse 
eller tjeneste.

Kapitel 3.

Uddannelse af befalingsmænd.
§ 9. Ingen kan uddannes til befalings

mand uden først at være våbenøvet som 
menig.

Stk. 2. Uddannelsen til korporal eller 
sergent kan finde sted på befalingsmands
skoler, der kan oprettes særskilt for hvert 
værn eller dele heraf. Uddannelsen varer ind
til 9 måneder. Som elever optages menige, 
der skal have meddelelse om optagelse 

senest 6 måneder efter mødedagen. End
videre kan overkonstabler af 1. og 2. grad, 
konstabler og konstabelelever optages efter 
ansøgning. Korporaler kan efter ansøgning 
uddannes til sergenter.

Stk. 3. Personel til pligtig tjeneste for
retter efter afslutningen af den i stk. 2 om
handlede uddannelse tjeneste som befalings
mænd, indtil den samlede tjenestetid an
drager
a) for sergenter højst 24 måneder og 
b) for korporaler højst 18 måneder.

§ 10. Uddannelsen til officer af A- og 
B-linien finder sted på officersskoler, der 
kan oprettes særskilt for hvert værn. For
svarsministeren fastsætter uddannelsens ind
hold og omfanget af den tjeneste, der skal 
være forrettet inden indtræden på skolen. 
Uddannelse til officer af A-linien varer ca. 
3% år og til officer af B-linien ca. 2 år. Ud
dannelserne afsluttes med en eksamen. 
Eleverne på skolerne benævnes kadetter.

Stk. 2. Som kadetter på skolernes A-linie 
kan efter ansøgning optages befalingsmænd, 
som har bestået dansk studentereksamen, 
eventuelt suppleret med en tillægsprøve efter 
forsvarsministerens bestemmelse. Som ka
detter på skolernes B-linie kan efter ansøg
ning optages befalingsmænd, der har be
stået dansk realeksamen, eventuelt supple
ret med en tillægsprøve efter forsvarsmini
sterens bestemmelse. Andre eksaminer eller 
prøver kan efter forsvarsministerens be
stemmelse træde i stedet for studentereksa
men eller realeksamen.

§ 11. Uddannelsen til officer af reserven 
og af officerer af reserven finder sted på 
reserveofficersskoler, der kan oprettes sær
skilt for hvert værn eller dele heraf. Uddan
nelsen kan henlægges til andre skoler.

Stk. 2. På skolernes grundkursus kan efter 
ansøgning optages befalingsmænd, der om 
fornødent har bestået en kundskabsprøve. 
Uddannelsen afsluttes med en prøve.

Stk. 3. På skolernes officerskursus kan 
efter ansøgning optages officerer af reserven, 
der ønsker videreuddannelse.

§ 12. Uddannelsen til pilotofficer finder 
sted på kursus, der kvalificerer eleverne til 
at virke som flyvere i forsvaret.
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§ 13. Uddannelsen af udskrevet læge- og 
tandlægepersonel kan finde sted ved særlige 
skoler. Ved skolerne uddannes tillige sani
tetspersonel.

§ 14. Videregående taktisk, teknisk, ad
ministrativ og pædagogisk uddannelse af 
officerer kan finde sted ved forsvarsakade
miet.

§ 15. Uddannelse på forsvarets skoler 
kan erstattes af eller suppleres med uddan
nelse på andre danske skoler eller på uden
landske skoler.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter nær
mere bestemmelser for forsvarets skoler og 
kursus om optagelse af elever, uddannelse, 
afholdelse af prøver og om den tjeneste, 
eleverne skal forpligte sig til at udføre efter 
endt uddannelse.

Kapitel 4.
Afskedigelse.

§ 16. Nedennævnte militære tjeneste- 
mænd skal afskediges med pension i henhold 
til lov om lønninger og pensioner m. v. 
til statens tjenestemænd fra udgangen af 
den måned, hvori de pågældende opnår den 
nedenfor under H anførte alder. Omhandlede 
militære tjenestemænd kan afskediges eller 
forlange sig afskediget, i begge tilfælde med 
pension som ovenfor anført, fra udgangen af 
den måned, hvori de pågældende opnår den 
under L anførte alder.
Generaler, admiraler, general
løjtnanter, viceadmiraler, gene- H L 
ralmajorer, kontreadmiraler og 
generallægen.............................. 70 år 65 år
Oberster, kommandører, oberst
løj tnanter, kommandørkaptaj - 
ner, stabslæger, overlæger og 
overtandlæger, intendanturper
sonel af major-, orlogskaptajns-
og lavere grad........................... 65 - 60 -
Majorer, orlogskaptajner, kap
tajner, kaptajnløjtnanter og 
premierløjtnanter...................... 60 - 52 -
Løjtnanter.................................  60 - 50 -
Sekondløjtnanter...................... 60 - 45 -
Musikdirigenter......................... 65 - 60 -
Musikere....................................  60 - 60 -
Overmekanikere og mekanikere 65 - 60 - 

Stk. 2. Militære tjenestemænd kan, så
fremt tjenstlige grunde gør det ønskeligt, 

efter ansøgning afskediges med pension i 
henhold til lov om lønninger og pensioner 
m. v. til statens tjenestemænd, når de sam
tidig ansættes i reserven.

Stk. 3. Officerer af reserven af kaptajns-, 
kaptajnløjtnants- og lavere grad afskediges 
ved den for militære tjenestemænd af til
svarende grad fastsatte laveste alders
grænse. Officerer af reserven af major-, or
logskaptajns- og højere grad afskediges ved 
den for militære tjenestemænd af tilsvarende 
grad fastsatte højeste aldersgrænse, dog 
senest ved det fyldte 65. år. Officerer, der er 
antaget på kontrakt til frivillig vedvarende 
tjeneste, og som har opnået pensionsret, af
skediges, dog tidligst på grund af alder, når 
de har opnået ret til at oppebære pension.

Stk. 4. Officerer, der er afskediget med 
pension, har indtil det fyldte 65. år pligt 
til at stå til rådighed ved en sikringsstyrkes 
formering og ved mobilisering.

Stk. 5. Afskedigede befalingsmænd ind
træder ved genindkaldelse i den grad, de 
havde ved afskedigelsen.

Stk. 6. Officerer kan efter afsked som tje
nestemænd indtræde i nummer i reserven, 
jfr. dog stk. 3.

Stk. 7. Pilotofficerer afskediges senest med 
udgangen af den måned, hvori de fylder 
35 år.

Kapitel 5.

Forskellige bestemmelser.
§ 17. Som chef for kongens adjudant

stab, som jagtkaptajn hos kongen samt som 
adjudanter hos kongen beordres officerer fra 
hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Stk. 2. Som adjudant hos tronfølgeren 
beordres en officer.

Stk. 3. Som adjudant hos forsvarsministe
ren beordres en officer.

§ 18. Forsvarsministeren fastsætter be
stemmelser om udfærdigelse af personel
bedømmelser for befalingsmænd.

Stk. 2. Ved vurdering af officerers kvalifi
kationer til forfremmelse medvirker be
dømmelsesråd.

§ 19. Officerer af reserven kan i almin
delighed ikke opnå hurtigere avancement 
end tilsvarende personel af A-linien.
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§ 20. Militært personel kan midlertidigt 
tillægges en højere grad, såfremt tjeneste 
i udlandet eller anden tjeneste af særlig art 
måtte begrunde dette.

§ 21. Militært personel ved en af for
svarets myndigheder kan beordres til mid
lertidig at forrette tjeneste ved en anden af 
forsvarets myndigheder.

§ 22. Befalingsmænd, der opnår orlov, 
bevarer deres plads i den militære række
følge. Orlov kan ikke gives ud over 1 år, 
medmindre særlige omstændigheder taler 
derfor.

Stk. 2. Militære tjenestemænd, der træder 
uden for nummer, bevarer deres plads i den 
militære rækkefølge og har ret til at genind
træde i nummer i samme grad, når der er 
nummer ledigt. De kan ikke forfremmes, så 
længe de står uden for nummer. Tilladelse til 
at træde uden for nummer kan ikke gives ud 
over 3 år, medmindre særlige omstændighe
der taler derfor. Når militære tjenestemænd 
har stået uden for nummer i over 3 år, kan 
de tidligst forfremmes 1 år efter, at de er 
genindtrådt i nummer. Militære tjeneste
mænd, der træder uden for nummer, kan 
indtræde i nummer i reserven.

§ 23. Officerer af reserven har pligt til 
at forrette tjeneste, når det skønnes nød
vendigt af hensyn til landets sikkerhed.

§ 24. Hjemsendte værnepligtige kan over
føres til hjemmeværnet, såfremt de ikke 
ved mobilisering skal give møde ved en af 
forsvarets andre myndigheder.

Stk. 2. Pligten for hjemsendte værneplig
tige til at gøre tjeneste i forsvaret ophører 
senest ved udgangen af det år, hvori de 
fylder 50 år.

§ 25.1tilfælde af krig eller under ekstra
ordinære forhold kan forsvarsministeren fra
vige de gældende bestemmelser om tilgang, 
afgang, udnævnelse, ansættelse og forsæt
telse af forsvarets militære personel, samt 
inddrage orlov og tilbagekalde tilladelse 
til at stå uden for nummer.

§ 26. Militært personel har efter forsvars
ministerens bestemmelse pligt til at for
rette tjeneste uden for landets grænser.

§ 27. Tjenstgørende militært personel, 
som ikke er tjenestemandsansat, har, så
fremt dets forhold i tjenesten har været 
tilfredsstillende, fortrinsvis adgang til an
sættelse under forsvaret i sådanne stillinger, 
hvortil det efter uddannelse og tjeneste må 
anses for egnet.

Afsnit IL Forsvarets civile personel.
Kapitel 6.

§ 28. Reglerne i dette afsnit gælder 
for civilt personel, der er ansat ved forsva
ret med undtagelse af hjemmeværnet.

§ 29. Civilt personel kan under særlige 
forhold midlertidigt tillægges militær grad 
og kommandomæssige beføjelser.

§ 30. Bestemmelserne i §§ 14, 15, 21, 25 
og 26 gælder også for forsvarets civile per
sonel.

Afsnit III. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Kapitel 7.

§ 31. Loven træder i kraft den 1. januar 
1970.

Stk. 2. Lov nr. 174 af 16. maj 1962 om 
forsvarets personel ophæves.

§ 32. De hidtidige grader søløjtnant af 1. 
grad og flyverløjtnant af 1. grad ændres til 
premierløjtnant.

Stk. 2. De hidtidige grader løjtnant, sø
løjtnant af 2. grad og flyverløjtnant af 2. 
grad ændres til sekondløjtnant.

Stk. 3. De hidtidige grader
1) major af specialgruppen og orlogskap

tajn af specialgruppen,
2) kaptajn af specialgruppen og kaptajn

løjtnant af specialgruppen,
3) premierløjtnant af specialgruppen, sø

løjtnant af specialgruppen og flyverløjt
nant af specialgruppen,

4) overfenrik af specialgruppen og
5) fenrik af specialgruppen 

ændres til
1) major og orlogskaptajn,
2) kaptajn og kaptajnløjtnant,
3) premierløjtnant,
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4) løjtnant og
5) sekondløjtnant.

§ 33. Befalingsmænd og dermed ligestil
lede, som er udnævnt før lovens ikraft
træden, og som ikke overføres til nogen af de 
i §§ 2 og 3 omhandlede stillinger, beholder 
gradsbetegnelse m. v. i overensstemmelse 
med den hidtidige udnævnelse.

§ 34. De i § 16 nævnte tjenestemænd og 
officerer af reserven til vedvarende tjeneste, 
for hvilke der i henhold til tidligere love er 
fastsat andre aldersgrænser for afsked med 
pension, kan senest tre måneder efter ikraft
trædelsestidspunktet meddele, at de ønsker 
at bevare disse aldersgrænser, sålænge de 
forbliver i den grad, de har ved lovens ikraft
træden.

Bemærkninger

Almindelige bemærkninger.
Nærværende lovforslag tilsigter en afløsning af 

lov nr. 174 af 16. maj 1962 om forsvarets personel. 
Forslaget er opdelt i et afsnit om det militære per
sonel og et afsnit om det civile personel og adskiller 
sig på dette punkt fra den gældende lov.

Forsvarsministeriet nedsatte den 14. januar 1964 
et udvalg (14. januar-udvalget) med den opgave at 
undersøge hærens personelforhold for så vidt angik 
hærens faste befalingsmandskorps og eventuelt 
fremsætte forslag til ændringer i den bestående ord
ning. Udvalgets opgave blev den 2. marts 1966 ud
videt til også at omfatte søværnets og flyvevåbnets 
tilsvarende forhold. I udvalget indtrådte repræsen
tanter fra finansministeriet, forsvarsministeriet, 
værnskommandoeme og de militære tjenestemands
organisationer for officerer og specialofficerer. 1. del 
af udvalgets betænkning omfattende hærens forhold 
blev afgivet til forsvarsministeriet den 9. juni 1967, 
og 2. og 3. del omfattende henholdsvis søværnets og 
flyvevåbnets forhold blev afgivet den 15. oktober 
1968. Udvalgets konklusioner er tiltrådt af samtlige 
medlemmer.

Udvalget har foretaget en analyse af personel
situationen i værnene og har på grundlag heraf frem
sat skitseforslag til en ny personelordning, der inde
bærer en ændring af forsvarets personelstruktur. 
Lovforslaget bygger på udvalgets betænkning, hvis 
ekstraktudgave er omdelt til folketingets med
lemmer.

Udvalget har for alle tre værn foretaget en vurde
ring af de arbejdsområder, der i dag varetages af 
officerer og specialofficerer af linien og officerer af 
reserven, og er af den opfattelse, at en ændring af 
arbejdsområderne for do enkelte grupper fulgt op 
af en uddannelse, der i højere grad end i dag sigter 
mod de arbejdsområder, personellet skal bestride, 
vil resultere i en mere effektiv og rationel personel
ordning.

Det er foreslået, at der indføres to linieofficers- 

til lovforslaget.

grupper, der af udvalget er betegnet X-officerer og 
Y-officerer (jfr. ekstraktbetænkningens 1. del, 
pkt. 20, 2. del, pkt. 19, og 3. del, pkt. 22).

X-officererne skal efter udvalgets forslag varetage 
chefsopgaver samt sådanne opgaver, der kræver en 
højere uddannelse på de taktiske, tekniske og ad
ministrative arbejdsområder, medens Y-officererne 
skal bestride de mere praktisk betonede opgaver 
— herunder den grundlæggende uddannelse af de 
indkaldte — samt sådanne arbejdsopgaver af tak
tisk, teknisk og administrativ art, der ikke kræver 
en videregående uddannelse.

Reserveofficererne er primært tænkt anvendt som 
mobiliseringssupplement til såvel X- som Y-office
rerne (jfr. ekstraktbetænkningens 1. del, pkt. 25, 
2. del, pkt. 23, og 3. del, pkt. 29).

Udvalgets forslag vil medføre, at en del af de ar
bejdsopgaver, der efter den nuværende ordning 
løses af officerer af linien, og til en vis grad også af 
officerer af reserven i fredstidsforsvaret, vil overgå 
til Y-gruppen.

Specielt for flyvevåbnets vedkommende har ud
valget foreslået indførelse af pilotofficerer (jfr. eks
traktbetænkningens 3. del, pkt. 25), der sammen 
med X- og Y-officererne skal virke som flyvere i 
flyvevåbnets eskadriller. Denne tjeneste udføres 
efter den gældende ordning af officerer af linien og 
officerer af reserven, der er antaget på kontrakt. Da 
sidstnævnte gruppe ikke kan betragtes som reserve
officerer i egentlig forstand, er det fundet hensigts
mæssigt i stedet at anvende betegnelsen pilot
officerer. Disse er tænkt knyttet til forsvaret ved 
kontrakt, der på grund af personellets anvendelse 
som egentlige flyvere ikke kan forlænges ud over det 
fyldte 35. år. Gennem lovforslaget er der skabt 
mulighed for, at pilotofficerer også kan anvendes i 
hæren og søværnet, hvis dette skulle vise sig hen
sigtsmæssigt.

De i ekstraktbetænkningen foretagne prognoser 
for avancementsmulighederne for det militære per
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sonel har som grundlag de af værnskommandoerne 
beregnede behovstal for X- og Y-officerer.

Disse behovstal, der baserer sig på den nuværende 
organisation, er imidlertid ikke behandlet i udvalget, 
men forsvarsministeriet er i færd med at foretage en 
nærmere gennemgang af tallene i relation til for
svarets fremtidige organisation og med henblik på at 
overføre visse arbejdsområder, der i opgørelserne er 
påregnet varetaget af Y-officerer, til seniorsergenter. 
Det er samtidig hensigten at søge gennemført en 
regulering af antal og gradsplacering for alle grup
per. Resultatet af nævnte gennemgang m.v., der vil 
blive forelagt for det udvalg, der forventes nedsat 
af folketinget til behandling af lovforslaget, vil dog 
kun give en skønsmæssig vurdering af forsvarets 
personelbehov, idet en mere detailleret opgørelse vil 
bero på igangværende og kommende rationalise
ringsforanstaltninger og erfaringer fra påregnede 
organisationsændringer. En sådan behovsopgørelse 
er i øvrigt ønsket af de militære tjenestemands
organisationer.

I forslaget er forsvarets gymnasium ikke omtalt, 
idet det påregnes nedlagt (jfr. ekstraktbetænknin
gens 1. del, pkt. 23). Det er dog forudsat, at enkelte 
særligt egnede på forsvarets bekostning på civile 
studenterkursus m.v. kan erhverve den fornødne 
adgangsuddannelse til officersskolernes A-linie.

Nedennævnte bestemmelser i gældende lov er af 
de anførte grunde ikke optaget i forslaget:

§ 18, stk. 3, om hjemmel til i et særligt tilfælde at 
holde afskedigede militære tjenestemænd i over
talligt nummer i 3 måneder. Bestemmelsen er ikke 
nødvendig.
§ 19, stk. 1, om særlige bestemmelser vedrørende 
militært personel med specialistuddannelse. Be
stemmelsen er ikke nødvendig.
§ 22, stk. 1, der giver en speciel regel om, fra hvil
ket tidspunkt en udnævnelse regnes, søges ikke 
opretholdt, idet de for tjenestemænd almindeligt 
gældende regler kan anvendes.
§ 29, om bestemmelser for dyrlægepersonel, idet 
§ 269 i lov om normering og klassificering er til
strækkelig.

Bemærkninger 
til lovforslagets enkelte bestemmelser.

Til afsnit I.
Til kapitel 1.

Til § 1.
Bestemmelsen erstatter §§ 1 og 2 i gældende lov.

Til § 2.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 3. 14. 

januar-udvalgets forslag om indførelse af en 
X-, en Y- og en reserveofficersgruppe er fulgt. 
Grupperne foreslås benævnt officerer af A-linien, 
officerer af B-linien og officerer af reserven, hvor 
benævnelserne A og B refererer til de respektive 
gruppers uddannelse. Det er ikke hensigten i 
almindelighed at anvende gruppebenævnelserne, 
men kun de pågældendes grader, der er sammen
faldende inden for de gradsområder, grupperne har 
fælles. Tilsvarende vil der ikke være forskel på 
gradsdistinktioneringen inden for de enkelte værn.

I ekstraktbetænkningen (1. del, pkt. 28, 2. del, 
pkt. 24, og 3. del, pkt. 30) er der i forhold til gæl
dende lov foreslået navneændringer for de laveste 
officersgrader. Betænkningens forslag medfører 
forskellige gradsbetegnelser anvendt i værnene for 
disse grader. Af praktiske grunde har forsvarsmini
steriet dog fundet det hensigtsmæssigt at foreslå 
fælles gradsbetegnelser for de tre laveste officers
grader.

Der er tillige foreslået indført en ny grad benævnt 
pilotofficer. Om denne grad henvises til de alminde
lige bemærkninger.

I stk. 4 er den hidtidige betegnelse „øvrige befa- 
lingsmænd“ af praktiske grunde foreslået erstattet 
med betegnelsen „sergentgruppen“.

I stk. 5 er den nuværende grad overkonstabel 
foreslået opdelt i overkonstabel af 1. grad og over
konstabel af 2. grad. Baggrunden for denne opdeling, 
der specielt er ønsket af hærkommandoen, er, at der 
gennem årene har udviklet sig en praksis, hvorefter 
overkonstabler — efter at have påtaget sig en for
længet kontraktperiode — er udnævnt til korporaler, 
uden at de derved er overgået til egentlig befalings
mandstjeneste. En ordning som den foreslåede vil 
indebære, at en udnævnelse af en overkonstabel af 
2. grad til befalingsmand kan undgås i de tilfælde, 
hvor den pågældende ikke anvendes til befalings
mandstjeneste, samtidig med at der ved antagelse 
som overkonstabel af 1. grad kan gives den pågæl
dende en vis mindre lønningsmæssig fremgang.

Til § 3.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 5.

Til § 4.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 4, idet 

reglen om, at indkaldelse tidligst kan finde sted i 
det år, de pågældende fylder 19 år, dog er udgået, 
da den ikke skønnes nødvendig ved siden af be
stemmelserne i lov om værnepligt §§ 11 og 12.

Til § 5.
Bestemmelsen svarer med enkelte redaktionelle 
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ændringer til gældende lovs § 6, idet det er forudsat, 
at udnævnelse af personel uden for den militære 
rækkefølge finder sted efter de for statens tjeneste- 
mænd gældende regler.

Til kapitel 2.
Til § 6.

Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 7. Dog 
er bestemmelsen om varigheden af den første ud
dannelse af menige udgået og overført til forslagets 
§ 7. Bestemmelsen i den nuværende lovs § 8, stk. 1, 
dækkes af forslagets §§ 6 og 7, og er derfor udgået.

Til § 7.
Bestemmelsen svarer med enkelte redaktionelle 

ændringer til § 13, stk. 2, i lov nr. 137 af 31. marts 
1960 om forsvarets organisation.

Til § 8.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 8, stk. 2.

Til kapitel 3.
Til § 9.

Bestemmelsen svarer med enkelte redaktionelle 
ændringer til gældende lovs § 10, stk. 1, 2 og 3. 
Uddannelsen er dog foreslået at vare indtil 9 
måneder. De øvrige bestemmelser i denne para
graf skønnes ikke nødvendige.

Til § 10.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs §§ 12 ogl4, 

idet der dog ved formuleringen er skabt mulighed 
for en integrering af værnenes officersskoler. For
slaget indebærer en forlængelse af skolernes varig
hed med 6 måneder. Det er værnskommandoernes og 
de berørte personelorganisationers opfattelse, at en 
yderligere udvidelse af skolernes varighed er nød
vendig på grund af personellets ændrede anvendel
sesområder. Da en del af denne yderligere udvidelse 
bl. a. skyldes indlagte specialkursus og/eller praktisk 
tjeneste, som efter forsvarsministeriets opfattelse 
helt eller delvis vil kunne henlægges til perioder før 
eller efter den egentlige skolegennemgang, synes det 
ikke hensigtsmæssigt at forlænge varigheden mere 
end 6 måneder.

De foreslåede adgangskriterier med hensyn til 
civile eksaminer svarer til det i ekstraktbetænknin
gen foreslåede, (jfr. 1. del, pkt. 29, 2. del, pkt. 25 
og 3. del, pkt. 31). Bestemmelsen om, at andre eks
aminer kan træde i stedet herfor, skyldes dels ønsket 
om at kunne følge med udviklingen på det civile 
uddannelsesområde og dels ønsket om at fastholde 

den ved gældende lov bestående mulighed for bl.a. 
at uddanne personel med skibsførereksamen og ud
videt maskinmestereksamen til officerer i søværnet 
og personel med højere handelseksamen til officerer 
til intendanturtjeneste.

Til § 11.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 13. 

Formuleringen er forenklet, og bestemmelsen om, 
at personellet ved gennemgang af officerskursus kan 
kvalificere sig til eventuel senere forfremmelse i 
reserven, er udgået, idet bestemmelsen kan optages 
i den i § 5, stk. 2, nævnte kongelige anordning. Be
stemmelsen om, at uddannelsen kan henlægges til 
andre skoler, tager især sigte på hærens brevskole

Til § 12.
Bestemmelsen er ny og skyldes indførelse af pilot

officersgraden, jfr. almindelige bemærkninger.

TU § 13.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 15 med 

en forenklet formulering.

Til § 14.
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændrin

ger til gældende lovs § 16. Vedrørende uddannelse i 
udlandet henvises til § 15, stk. 1.

Til § 15.
Bestemmelsen svarer tU gældende lovs § 17 med 

forenklet formulering. Det er dog foreslået, at bestem
melser om den tjeneste, elever skal forpligte sig til 
at udføre efter endt uddannelse, fastsættes af for
svarsministeren, medens de efter gældende lov 
fastsættes ved kongelig anordning.

Til kapitel 4.
Til § 16.

Tilsvarende bestemmelser findes i gældende lovs 
§ 18. De i paragraffen nævnte aldersgrænser svarer 
til de i ekstraktbetænkningen anførte (1. del, pkt. 31, 
2. del, pkt. 27, og 3. del, pkt. 33). Der er foreslået 
indført fælles aldersgrænser for de enkelte grader 
i A- og B-linien, medens der efter den gældende lov 
har været forskellige aldersgrænser for officerer og 
specialofficerer af linien.

Det er for disse officerer hensigten at anvende 
den højeste aldersgrænse for major/orlogskaptajn og 
lavere grader; for A-linien dog først når de praktiske 
muligheder herfor er tU stede, d.v.s. når det over
skud af majorer og orlogskaptajner af A-linien, der 
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vil opstå ved ordningens gennemførelse, er afviklet.
De i stk. 3, 1. punktum foreslåede aldersgrænser 

for officerer af reserven har relation til de fysiske 
krav, der må stilles til personel af pågældende grad 
ved anvendelse i de mobiliserede enheder.

Ved fastsættelsen af pilotofficerers aldersgrænse 
er der taget hensyn til deres praktiske anvendelighed 
som aktive flyvere. Denne grænse svarer i det store 
og hele til den aldersgrænse, der i dag er gældende 
for piloter antaget til frivillig, midlertidig tjeneste.

Til kapitel 5.
Til § 17.

Bestemmelsen svarer til § 16 i lov nr. 137 af 31. 
marts 1960 om forsvarets organisation.

Til § 18.
Bestemmelsen svarer stort set til gældende lovs 

§ 20, idet det dog er foreslået, at bedømmelsesråd 
skal medvirke ved vurdering af officerers kvalifi
kationer til forfremmelse. Det er hensigten at op
rette bedømmelsesråd for hvert værn samt at fast
sætte, at et af medlemmerne i de enkelte råd skal 
udpeges efter drøftelse med de pågældende personel
organisationer.

Til § 19.
Bestemmelsen, der med redaktionel ændring 

svarer til gældende lovs § 21, tilsigter, at officerer 
af reserven ikke forfremmes tidligere end officerer 
af A-linien. Officerer af reserven, der er mødt ved 
et bestemt indkaldelseshold, vil således tidligst 
kunne forfremmes, når ikke forbigåede officerer af 
A-linien af tilsvarende grad, der er mødt ved samme 
indkaldelseshold, er forfremmet. Endvidere skal 
uddannelse til officer af A-linien være gennemført 
på hurtigste måde, inklusive eventuel gennemgang 
af det tidligere forsvarets gymnasiums 2. afdeling.

Til § 20.
Bestemmelsen svarer med redaktionel ændring 

til gældende lovs § 22, stk. 2. Sidste punktum i 
dette stykke er udeladt som overflødigt.

Til § 21.
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer 

til gældende lovs § 24, stk. 1. Gældende lovs § 24, 
stk. 2, bestemmer, at militært personel — bortset 
fra menige samt korporaler og sergenter til pligtig 
tjeneste — kun kan overføres fra et værn til et andet 
værn, når det samtykker heri.

Det må antages, at værnepligtigt personel kan 
overføres fra et værn til et andet, uden at særlig 
lovhjemmel herfor er nødvendig.

Muligheden for sådan overførsel af frivilligt kon
trakt- eller overenskomstansat personel beror alene 
på indholdet af den pågældende aftale.

For så vidt angår det tjenestemandsansatte mili
tære personel skønnes de regler, der i lovgivningen 
er eller fremtidig vil blive fastsat med hensyn til 
civile tjenestemænds ansættelsesområde, også at 
burde komme til anvendelse på militære tjeneste- 
mænd.

Bestemmelsen i gældende lovs § 24, stk. 2, foreslås 
i overensstemmelse hermed ophævet.

Til § 22.
Bestemmelsen svarer stort set til gældende lovs 

§ 25, idet dog reglerne om adgang til at træde uden 
for nummer er tilnærmet de regler, der gælder for 
civile tjenestemænd.

Til § 23.
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer 

til gældende lovs § 26. De nærmere regler for offi
cerer af reservens forhold vil blive fastsat af for
svarsministeren.

Til § 24.
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændrin

ger til gældende lovs § 9.

Til § 25.
Bestemmelsen svarer med en forenklet formule

ring til gældende lovs § 27.

Til § 26.
Uanset, at det er hensigten også i fremtiden at 

praktisere det hidtil anvendte frivillighedsprincip i 
størst mulig udstrækning, kan dansk deltagelse i 
FNs fredsbevarende styrker i visse tilfælde forud
sætte, at personel beordres til tjeneste uden for lan
dets grænser. Tilsvarende forhold vil kunne gøre sig 
gældende i det fælles forsvarssamarbejde inden for 
NATO. Det foreslås derfor, at der i loven optages 
en bestemmelse om, at militært personel har pligt 
til at forrette tjeneste uden for landets grænser.

Til § 27.
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændrin

ger til gældende lovs § 28.

Til afsnit II.
Til kapitel 6.

Til § 28.
Bestemmelsen fastsætter,hvilket civilt personel, 

der omfattes af loven, jfr. gældende lovs § 1, stk. 1.



Til § 29.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 23, 

stk. 1. Sidste punktum i dette stykke er udeladt 
som unødvendigt.

Til § 30.
Bestemmelsen er nødvendiggjort af lovforslagets 

opdeling i et militært og et civilt afsnit. Ved henvis
ningen til §§ 14, 15, 21 og 25 opretholdes hidtil gæl
dende bestemmelser for civilt personel. Ved hen
visningen til § 26 foreslås pligten til at forrette 
tjeneste uden for landets grænser også gjort gæl
dende for forsvarets civile personel.

Til afsnit III.
Til kapitel 7.

Til § 32.
Bestemmelsen, der erstatter gældende lovs § 30, 

fastsætter de nødvendige ændringer i de hidtidige 
gradsbetegnelser.

Til § 33.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 31.

Til § 34.
Bestemmelsen giver personellet adgang til at 

vælge mellem gældende og nye aldersgrænser.
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Bilag.

I dette bilag opføres i venstre spalte lov om forsvarets personel i den nugældende 

formulering, medens lovforslaget opføres i højre spalte.

Gældende formulering.

I. Forsvarets personel.

§ 1. Forsvarets personel omfatter mili
tært personel, herunder hjemsendt værne
pligtigt personel, samt det ved forsvaret 
ansatte civile personel.

Stk. 2. De nærmere regler for hjemmevær
nets personel fastsættes ved særlig lov.

§ 2. Det militære personel omfatter be- 
falingsmænd og menige, der efter § 3 er 
indordnet i den militære rækkefølge, samt 
personel uden for den militære rækkefølge, 
jfr. § 5.

§ 3. Indordnet i den militære rækkefølge 
er
a) officerer af linjen og af reserven,
b) specialofficerer af linjen og af reserven, 
c) øvrige befalingsmænd og 
d) menigt personel.

Stk. 2. Officersgraderne er
a. 1) general, admiral

2) generalløjtnant, viceadmiral,
3) generalmajor, kontreadmiral, general

læge,
4) oberst, kommandør, stabslæge af 1. 

grad,
5) oberstløjtnant, kommandørkaptajn, 

stabslæge af 2. grad,
6) major, orlogskaptajn, overlæge, over

tandlæge,
7) kaptajn, kaptajnløjtnant,
8) premierløjtnant, søløjtnant af 1. grad, 

flyverløjtnant af 1. grad,
9) løjtnant, søløjtnant af 2. grad, flyver

løjtnant af 2. grad, reservelæge, rescr- 
vetandlæge og

b. 1) major, orlogskaptajn,
2) kaptajn, kaptajnløjtnant,

Forslaget.

Afsnit I. Forsvarets militære personel.
Kapitel 1.

Inddeling og tilvejebringelse.
§ 1. Det militære personel omfatter befa

lingsmænd og menigt personel, herunder 
hjemsendt værnepligtigt personel, samt det 
personel, der er nævnt i § 3.

Stk. 2. Reglerne i dette afsnit gælder ikke 
for hjemmeværnets militære personel.

§ 2. Indordnet i den militære rækkefølge 
er
1) officerer af A-linien,
2) officerer af B-linien,
3) officerer af reserven,
4) pilotofficerer,
5) sergentgruppen og
6) menigt personel, omfattende konstabel

gruppen og menige.
Stk. 2. Officersgraderne er

1) general, admiral,
2) generalløjtnant, viceadmiral,
3) generalmajor, kontreadmiral, general

læge,
4) oberst, kommandør, stabslæge af 1. grad,
5) oberstløjtnant, kommandørkaptajn, 

stabslæge af 2. grad,
6) major, orlogskaptajn, overlæge, over

tandlæge,
7) kaptajn, kaptajnløjtnant,
8) premierløjtnant,
9) løjtnant og

10) sekondløjtnant, reservelæge, reserve
tandlæge, pilotofficer.

Stk. 3. Officerer af A-linien omfatter gra
der fra general, admiral til premierløjtnant. 
Officerer af B-linien omfatter grader fra 
major, orlogskaptajn til sekondløjtnant.
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Gældende formulering.

3) premierløjtnant, søløjtnant, flyver
løjtnant,

4) overfenrik,
5) fenrik, 

alle af specialgruppen.
Stk. 3. De øvrige befalingsmandsgrader 

er
1) seniorsergent af 1. grad,
2) seniorsergent af 2. grad,
3) oversergent,
4) sergent, underlæge, undertandlæge,
5) korporal.

Stk. 4. Menigt personel omfatter over
konstabler, konstabler, konstabelelever, 
gruppeførere og menige.

Stk. 5. Den militære rækkefølge fastsættes 
ved kongelig anordning.

Forslaget.

Officerer af reserven omfatter grader fra 
oberst, kommandør til sekondløjtnant.

Stk. 4. Sergentgruppen omfatter graderne 
1) seniorsergent af 1. grad, 
2) seniorsergent af 2. grad,
3) oversergent,
4) sergent, underlæge, undertandlæge og
5) korporal.

Stk. 5. Konstabelgruppen omfatter over
konstabler af 1. og 2. grad, konstabler og 
konstabelelever.

Stk. 6. Ved kongelig anordning fastsættes 
de nærmere bestemmelser om indordning i 
den militære rækkefølge.

§ 3. Uden for den militære rækkefølge står 
1) auditørpersoncllet, omfattende general

auditøren, auditører og auditørassisten
ter,

2) det gejstlige personel, omfattende felt
provst, orlogsprovst og flyverprovst, 
feltpræster, orlogspræster og flyverpræ
ster,

3) musikerpersonellet, omfattende musik
dirigenter og musikere, samt

4) søværnets mekanikerpersonel, omfatten
de overmekanikere af 1. og 2. grad og 
mekanikere.

§ 4. Menigt personel tilvejebringes ved 
udskrivning af værnepligtige og ved an
tagelse af frivillige.

Stk. 2. Værnepligtige, der på sessionen ud
skrives til forsvaret som tjenstdygtige, ind
kaldes af Forsvarsministeren efter nærmere 
forhandling med Indenrigsministeren, dog 
tidligst i det år, i hvilket de pågældende 
fylder 19 år. Antallet af værnepligtige, der 
årligt indkaldes til forsvaret, fastsættes af 
F orsvarsministeren.

Stk. 3. Som frivillige kan antages såvel 
mænd som kvinder. Nærmere bestemmelser 
herom fastsættes af Forsvarsministeren.

§ 5. Uden for den militære rækkefølge 
står
a) auditørpcrsonellet, omfattende general-

§ 4. Menigt personel tilvejebringes ved 
udskrivning af værnepligtige og ved an
tagelse af frivillige.

Stk. 2. Værnepligtige, der på sessionen 
udskrives til forsvaret som tjenstdygtige, 
indkaldes af forsvarsministeren. Antallet af 
værnepligtige, der årligt indkaldes til for
svaret, fastsættes af forsvarsministeren.

Stk. 3. Som frivillige kan antages såvel 
mænd som kvinder. Forsvarsministeren fast
sætter nærmere bestemmelser om antagelse 
af frivillige.
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Gældende formulering.

auditøren, auditører og auditør assisten
ter,

b) det gejstlige personel, omfattende felt
provst, orlogsprovst og flyverprovst, 
feltpræster, orlogspræster og flyverpræ
ster,

c) musikerpersonellet, omfattende musik
dirigenter og musikere, samt

d) søværnets mekanikerpersonel, omfat
tende overmekanikere af 1. og 2. grad 
og mekanikere.

§ 6. Det fastsættes ved kongelig anord
ning, hvilke myndigheder der udnævner, 
forfremmer og afskediger de i § 3 nævnte 
befalingsmænd og det i § 5 omhandlede 
personel og træffer bestemmelse om per
sonellets ansættelse ved forsvarets myndig
heder.

Stk. 2. Ved kongelig anordning fastsæt
tes tillige nærmere betingelser med hensyn 
til uddannelse og grad for udnævnelse og 
forfremmelse af det i stk. 1 nævnte per
sonel.

Forslaget.

§ 5. Ved kongelig anordning fastsættes 
bestemmelser om, hvilke myndigheder der 
udnævner og afskediger det i § 2 nævnte 
personel, og hvilke myndigheder der træffer 
bestemmelse om personellets ansættelse ved 
forsvarets myndigheder.

Stk. 2. Ved kongelig anordning fastsættes 
endvidere bestemmelser om de betingelser 
med hensyn til uddannelse og grad, der skal 
være opfyldt ved udnævnelse af det i stk. 1 
nævnte personel.

II. Uddannelse m. v. af menigt personel.
§ 7. Bestemmelser vedrørende tjeneste

omgang og uddannelse m. v. for menigt per
sonel, herunder varigheden af den første 
uddannelse, fastsættes af Forsvarsministe
ren.

§ 8. For værnepligtigt personel med en 
videregående teknisk uddannelse kan der 
af Forsvarsministeren fastsættes særlige be
stemmelser vedrørende tjenesteomgang og 
uddannelse. De pågældendes tjenestetid 
skal dog andrage mindst det samme tidsrum 
som fastsat for andre til den pågældende 
myndighed indkaldte menige.

Stk. 2. Menigt personel, der inden mødet 
ved forsvaret har en særlig uddannelse, kan

Kapitel 2.

Uddannelse af menigt personel.
§ 6. Bestemmelser om tjenesteomgang 

for og uddannelse m. v. af menigt personel 
fastsættes af forsvarsministeren.

§ 7. Varigheden af den første samlede ud
dannelse af personel, som indkaldes i hen
hold til lov om værnepligt, fastsættes af 
forsvarsministeren. Værnepligtige kan gen
indkaldes til efteruddannelse i sammenlagt 
indtil 60 dage, befalingsmænd dog indtil 70 
dage, i løbet af de første 9 værnepligtsår. 
Herudover kan de genindkaldes til lejlig
hedsvise mønstringer af kort varighed.

§ 8. Menige, der inden mødet ved for
svaret har en særlig uddannelse, kan under
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Gældende formulering.

linder den militære tjeneste anvendes i over
ensstemmelse med denne uddannelse i det 
omfang, som er nødvendigt af hensyn til 
anvendelsen i krigstid, eller som kan forenes 
med den egentlige militære uddannelse eller 
tjeneste.

§ 9. Hjemsendt værnepligtigt personel, 
der ikke ved mobilisering skal give møde 
ved forsvarets øvrige myndigheder, kan 
overføres til hjemmeværnet.

Stk. 2. For hjemsendte værnepligtige op
hører pligten til at forrette tjeneste i for
svaret senest ved udgangen af det år, hvori 
de pågældende fylder 50 år.

III. Uddannelse af befalingsmænd.
§ 10. Ingen kan uddannes til befalings

mand uden først at være våbenøvet som 
menig.

Stk. 2. På de befalingsmandsskoler, der 
tilsigter uddannelse til sergent eller korporal, 
og som efter behov oprettes særskilt ved 
hvert værn (våben), optages som elever 
egnet menigt personel i fornødent omfang. 
Overkonstabler og konstabler kan dog kun 
optages som elever efter eget ønske. Senest 
6 måneder efter, at et indkaldelseshold er 
mødt ved forsvaret, gives der dem, som kan 
forvente at blive udtaget til uddannelse til 
befalingsmænd, meddelelse herom. Uddan
nelsen varer fra 3 til ca. 10 måneder og af
sluttes med en prøve. I fornødent antal kan 
egnede korporaler efter ansøgning uddannes 
til sergenter.

Stk. 3. Efter den i stk. 2 omhandlede be
falingsmandsuddannelses afslutning forret
ter det personel, der er udtaget blandt de 
værnepligtige, tjeneste som befalingsmænd, 
indtil den samlede tjenestetid ved forsvaret 
andrager
a) for sergenter højst 24 måneder og 
b) for korporaler højst 18 måneder.

Stk. 4. I fornødent antal kan egnede ser
genter efter ansøgning videreuddannes til 
oversergenter.

Stk. 5. Den indledende uddannelse af et 
værns personel kan helt eller delvis gives 
ved et af de øvrige værn.

Stk. 6. Den indledende uddannelse af tek
nisk personel og af intendanturpersonel kan 
helt eller delvis henlægges til særlige skoler.

Forslaget.

den militære tjeneste anvendes i over
ensstemmelse med denne uddannelse i det 
omfang, som er nødvendigt af hensyn til 
anvendelsen i krigstid, eller som kan for
enes med den egentlige militære uddannelse 
eller tjeneste.

Kapitel 3.

Uddannelse af befalingsmænd.
§ 9. Ingen kan uddannes til befalings

mand uden først at være våbenøvet som 
menig.

Stk. 2. Uddannelsen til korporal eller 
sergent kan finde sted på befalingsmands
skoler, der kan oprettes særskilt for hvert 
værn eller dele heraf. Uddannelsen varer ind
til 9 måneder. Som elever optages menige, 
der skal have meddelelse om optagelse 
senest 6 måneder efter mødedagen. End
videre kan overkonstabler af 1. og 2. grad, 
konstabler og konstabelelever optages efter 
ansøgning. Korporaler kan efter ansøgning 
uddannes til sergenter.

Stk. 3. Personel til pligtig tjeneste for
retter efter afslutningen af den i stk. 2 om
handlede uddannelse tjeneste som befalings
mænd, indtil den samlede tjenestetid an
drager 
a) for sergenter højst 24 måneder og 
b) for korporaler højst 18 måneder.
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§ 11. På Forsvarets Gymnasium kan op
tages befalingsmænd af sergent- og højere 
grad, som med henblik på optagelse på for
svarets officersskoler ønsker at opnå af
gangsprøve fra gymnasiet.

§ 12. Forsvarets officersskoler omfatter 
Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets Of
ficersskoler. Skolernes formål er at unddanne 
befalingsmænd til officerer af linjen. Ud
dannelsen varer indtil 3 år og afsluttes med 
en eksamen. Skolernes elever benævnes 
kadetter.

Stk. 2. Som kadetter kan efter ansøgning 
optages befalingsmænd af sergent- og højere 
grad, som har bestået studentereksamen, 
eventuelt suppleret med en tillægsprøve 
efter Forsvarsministerens bestemmelse, eller 
som har bestået afgangsprøve fra Forsvarets 
Gymnasium, jfr. dog stk. 3 og 4. For ka
detter, der ønsker uddannelse til intendan
turofficerer, kan højere handelseksamen 
eller tilsvarende uddannelse træde i stedet 
for studentereksamen.

Stk. 3. For kadetter, der ønsker uddan
nelse til søofficerer kan skibsførereksamen 
træde i stedet for de i stk. 2 nævnte eksa
miner.

Stk. 4. Kadetter, der ønsker uddannelse 
til maskinofficerer, skal have bestået den ud
videde maskinmestereksamen, men behøver 
ikke at have bestået nogen af de i stk. 2 
nævnte eksaminer.

§ 13. Reserveofficersskoler oprettes sær
skilt for hvert værn eller for dele heraf. 
Skolernes formål er gennem grundkursus 
at uddanne befalingsmænd til officerer af 
reserven og gennem officerskursus at kvali
ficere officerer af reserven til evt. senere for
fremmelse. Uddannelsen afsluttes i alminde
lighed med en prøve.

Stk. 2. På hærens- og flyvevåbnets re
serveofficersskolers grundkursus kan op
tages befalingsmænd, der skønnes egnede 
til uddannelse til henholdsvis løjtnanter af 
reserven og flyverløjtnanter af 2. grad af 
reserven, og som har bestået en kundskabs
prøve.

Forslaget.

§ 10. Uddannelsen til officer af A- og 
B-linien finder sted på officersskoler, der 
kan oprettes særskilt for hvert værn. For
svarsministeren fastsætter uddannelsens ind
hold og omfanget af den tjeneste, der skal 
være forrettet inden indtræden på skolen. 
Uddannelse til officer af A-hnien varer ca. 
3% år og til officer af B-linien ca. 2 år. Ud
dannelserne afsluttes med en eksamen. 
Eleverne på skolerne benævnes kadetter.

Stk. 2. Som kadetter på skolernes A-linie 
kan efter ansøgning optages befalingsmænd, 
som har bestået dansk studentereksamen, 
eventuelt suppleret med en tillægsprøve efter 
forsvarsministerens bestemmelse. Som ka
detter på skolernes B-linie kan efter ansøg
ning optages befalingsmænd, der har be
stået dansk realeksamen, eventuelt supple
ret med en tillægsprøve efter forsvarsmini
sterens bestemmelse. Andre eksaminer eller 
prøver kan efter forsvarsministerens be
stemmelse træde i stedet for studentereksa
men eller realeksamen.

§ 11- Uddannelsen til officer af reserven 
og af officerer af reserven finder sted på 
reserveofficersskoler, der kan oprettes sær
skilt for hvert værn eller dele heraf. Uddan
nelsen kan henlægges til andre skoler.

Stk. 2. På skolernes grundkursus kan efter 
ansøgning optages befalingsmænd, der om 
fornødent har bestået en kundskabsprøve. 
Uddannelsen afsluttes med en prøve.
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Stk. 3. På Søværnets Reserveofficersskoles 
grundkursus kan optages befalingsmænd, 
der har
a) bevis som styrmand eller maskinmester, 
b) bestået skibsførereksamen eller den ud

videde maskinmestereksamen eller
c) gennemgået anden civil uddannelse, der 

kvalificerer til uddannelse til officer af 
reserven.

Stk. 4. På skolernes officerskursus kan 
optages egnede officerer af reserven af 
følgende grader:
a) I hæren: Løjtnanter af reserven og pre

mierløjtnanter af reserven.
b) I søværnet: Søløjtnanter af 1. grad af 

reserven og kaptajnløjtnanter af re
serven.

c) I flyvevåbnet: Flyverløjtnanter af 1. 
grad af reserven og kaptajner af reserven.

Stk. 5. Der kan på skolerne oprettes 
kursus til videregående uddannelse af of
ficerer af reserven.

Stk. 6. Uddannelse af teknisk personel 
og intendanturpersonel til officerer af re
serven kan helt eller delvis henlægges til 
særlige skoler.

Stk. 3. På skolernes officerskursus kan 
efter ansøgning optages officerer af reserven, 
der ønsker videreuddannelse.

§ 12. Uddannelsen til pilotofficer finder 
sted på kursus, der kvalificerer eleverne til 
at virke som flyvere i forsvaret.

§14-Forsvarets specialofficersskoler om
fatter Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets 
specialofficersskoler. Skolernes formål er at 
uddanne befalingsmænd til specialofficerer 
af linjen.

Stk. 2. Som elever kan efter ansøgning 
optages befalingsmænd af oversergent- og 
højere grad, der efter udnævnelse til over
sergent har forretttet mindst 1 års praktisk 
tjeneste. Uddannelsen varer ca. 18 måneder 
og afsluttes med en eksamen.

Stk. 3. Ved skolerne kan tillige efter For
svarsministerens bestemmelse oprettes kur
sus med det formål at uddanne befalings
mænd af oversergent- og højere grad til 
specialofficerer af reserven.

Stk. 4. Uddannelse af teknisk personel 
og intendanturpersonel til specialofficerer 
kan helt eller delvis henlægges til særlige 
skoler.

Stk. 5. Specialofficerer kan efter gennem
gang af en supplerende uddannelse på et
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særligt intendanturkursus henføres til det 
pågældende værns intendanturpersonel af 
specialgruppen.

§ 15. Til den indledende uddannelse af 
lægepersonel (medicinske studenter og kan
didater udskrevet til lægetjeneste samt tand
læger udskrevet til tandlægetjeneste) kan 
oprettes særlige skoler. Ved skolerne uddan
nes tillige sanitetspersonel til hjælpere for 
lægepersonellet.

Stk. 2. Der kan endvidere oprettes for
nødne specialkursus, der tilsigter en fortsat 
uddannelse af lægepersonellet samt en 
supplerende sanitetsfaglig uddannelse af 
værnenes personel.

Stk. 3. Læge- og sanitetspersonellet kan 
videreuddannes ved forsvarets øvrige skoler.

§ 16. Den videregående, militærviden
skabelige uddannelse af forsvarets officerer 
foregår ved Forsvarsakademiet eller på til
svarende institutioner i udlandet.

§ 17. Forsvarsministeren fastsætter de 
nærmere bestemmelser for forsvarets skoler 
og kursus om optagelse af elever, uddannel
se, afholdelse af prøver m. v. Bestemmelser 
om arten og varigheden af den tjeneste, 
som elever, der optages på skoler, skal for
pligte sig til at udføre, fastsættes ved konge
lig anordning.

Stk. 2. Uddannelse på forsvarets skoler og 
kursus, navnlig uddannelse af videregående 
eller særlig karakter, kan helt eller delvis 
erstattes af tilsvarende uddannelse på civile 
læreanstalter, kursus o. lign, her i landet 
eller på udenlandske skoler eller kursus.

IV. Særlige bestemmelser vedrørende 
afskedigelse m. v.

§ 18. For militære tjenestemænd skal af
skedigelse med pension i henhold til lov om 
lønninger og pensioner m. v. til statens 
tjenestemænd finde sted fra udgangen af den 
måned, hvori de pågældende opnår den 
nedenfor under A anførte alder. Militære 
tjenestemænd kan afskediges eller selv for
lange sig afskediget, i begge tilfælde med 
pension som ovenfor anført, fra udgangen 
af den måned, hvori de pågældende opnår 
den under B anførte alder.

Forslaget.

§ 13. Uddannelsen af udskrevet læge- og 
tandlægepersonel kan finde sted ved særlige 
skoler. Ved skolerne uddannes tillige sani
tetspersonel.

§ 14. Videregående taktisk, teknisk, ad
ministrativ og pædagogisk uddannelse af 
officerer kan finde sted ved forsvarsakade
miet.

§ 15. Uddannelse på forsvarets skoler 
kan erstattes af eller suppleres med uddan
nelse på andre danske skoler eller på uden
landske skoler.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter nær
mere bestemmelser for forsvarets skoler og 
kursus om optagelse af elever, uddannelse, 
afholdelse af prøver og om den tjeneste, 
eleverne skal forpligte sig til at udføre efter 
endt uddannelse.

Kapitel 4.

Afskedigelse.
§ 16. Nedennævnte militære tjeneste

mænd skal afskediges med pension i henhold 
til lov om lønninger og pensioner m. v. 
til statens tjenestemænd fra udgangen af 
den måned, hvori de pågældende opnår den 
nedenfor under H anførte alder. Omhandlede 
militære tjenestemænd kan afskediges eller 
forlange sig afskediget, i begge tilfælde med 
pension som ovenfor anført, fra udgangen af 
den måned, hvori de pågældende opnår den 
under L anførte alder.
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Generaler, admiraler, general
løjtnanter, viceadmiraler, gene- A B 
ralmajorer, kontreadmiraler og 
generallægen.............................. 70 år 65 år
Oberster, kommandører, oberst
løjtnanter, kommandørkaptaj
ner og stabslæger af 1. og 2. grad 65 - 60 - 
Majorer og orlogskaptajner ... 55 - 52 - 
Kaptajner og kaptajnløjtnanter 50 - 47 - 
Premierløjtnanter, løjtnanter, 
søløjtnanter og flyverløjtnanter 45 - 42 - 
Kommandører af maskinlinjen. 70 - 65 - 
Kommandørkaptajner af ma
skinlinjen................................... 65 - 62 -
Orlogskaptajner af maskinlinjen 62 - 60 - 
Kaptajnløjtnanter af maskin
linjen.......................................... 60 - 55 -
Øvrige officerer af maskinlinjen 55 - 50 - 
Officerer af major-, orlogskap
tajn-, overlæge-, overtandlæge- 
og lavere grad, som henføres til 
teknisk personel, intendantur
personel eller lægepersonel........ 65 - 60 - 
Majorer, orlogskaptajner, kap
tajner og kaptajnløjtnanter af 
specialgruppen.......................... 62 - 60 -
Premierløjtnanter, søløjtnanter 
og flyverløjtnanter af special
gruppen ...................................... 60 - 56 -
Overfenrikker af specialgruppen 60 - 56 - 
Fenriker af specialgruppen.... 55 - 52 - 
Specialofficerer, som henføres 
til teknisk personel og intendan
turpersonel................................. 65 - 60 -
Musikdirigenter......................... 65 - 60 -
Musikere....................................  60 - 52 -
Overmekanikere og mekanikere 65 - 60 -

Stk. 2. Militære tjenestemænd kan, så
fremt tjenstlige grunde gør det ønskeligt, 
efter ansøgning afskediges med pension i 
henhold til lov om lønninger og pensioner 
m. v. til statens tjenestemænd, når de sam
tidig ansættes i reserven.

Stk. 3. Efter Forsvarsministerens bestem
melse kan militære tjenestemænd, der ikke 
har nået den alder, ved hvilken de skal af
skediges, men som uden ansøgning afske
diges med 3 måneders varsel, holdes i over
talligt nummer i dette tidsrum.

Stk. 4. Befalingsmænd af (i nummer i) re
serven afskediges senest 5 år efter de for 
tilsvarende stillinger i linjen gældende høje-

Forslaget.

Generaler, admiraler, general
løjtnanter, viceadmiraler, gene- H L 
ralmajorer, kontreadmiraler og 
generallægen.............................. 70 år 65 år
Oberster, kommandører, oberst
løjtnanter, kommandørkaptaj
ner, stabslæger, overlæger og 
overtandlæger, intendanturper
sonel af major-, orlogskaptajns- 
og lavere grad........................... 65 - 60 -
Majorer, orlogskaptajner, kap
tajner, kaptajnløjtnanter og 
premierløjtnanter...................... 60 - 52 -
Løjtnanter.................................  60 - 50 -
Sekondløjtnanter...................... 60 - 45 -
Musikdirigenter......................... 65 - 60 -
Musikere..................................... 60 - 60 -
Overmekanikere og mekanikere 65 - 60 -

Stk. 2. Militære tjenestemænd kan, så
fremt tjenstlige grunde gør det ønskeligt, 
efter ansøgning afskediges med pension i 
henhold til lov om lønninger og pensioner 
m. v. til statens tjenestemænd, når de sam
tidig ansættes i reserven.

Stk. 3. Officerer af reserven af kaptajns-, 
kaptajnløjtnants- og lavere grad afskediges 
ved den for militære tjenestemænd af til-
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ste aldersgrænser, dog senest ved det fyldte 
65 år. Befalingsmænd, der er antaget på 
kontrakt til frivillig, fuld vedvarende tjene
ste, og som har opnået pensionsret, afske
diges på grund af alder dog tidligst, når ad
gang til at oppebære pension opnås.

Stk. 5. Befalingsmænd, der er afskediget 
med pension, er indtil det fyldte 65. år plig
tige til at stå til rådighed ved en sikrings
styrkes formering og ved mobilisering.

Stk. 6. Afskedigede befalingsmænd ind
træder ved genindkaldelse i den grad, de 
havde ved afskedigelsen.

Stk. 7. Officerer og specialofficerer, der 
afskediges af linjen, kan indtræde i nummer 
i tilsvarende grad i reserven.

Forslaget.

svarende grad fastsatte laveste alders
grænse. Officerer af reserven af major-, or
logskaptajns- og højere grad afskediges ved 
den for militære tjenestemænd af tilsvarende 
grad fastsatte højeste aldersgrænse, dog 
senest ved det fyldte 65. år. Officerer, der er 
antaget på kontrakt til frivillig vedvarende 
tjeneste, og som har opnået pensionsret, af
skediges, dog tidligst på grund af alder, når 
de har opnået ret til at oppebære pension.

Stk. 4. Officerer, der er afskediget med 
pension, har indtil det fyldte 65. år pligt 
til at stå til rådighed ved en sikringsstyrkes 
formering og ved mobilisering.

Stk. 5. Afskedigede befalingsmænd ind
træder ved genindkaldelse i den grad, de 
havde ved afskedigelsen.

Stk. 6. Officerer kan efter afsked som tje
nestemænd indtræde i nummer i reserven, 
jfr. dog stk. 3.

Stk. 7. Pilotofficerer afskediges senest med 
udgangen af den måned, hvori de fylder 
35 år.

V. Forskellige bestemmelser.

§ 19. Militært personel med specialistud
dannelse kan kendetegnes, benævnes og 
aflønnes som sådant efter nærmere af For
svarsministeren fastsatte regler.

§ 20. Efter nærmere af Forsvarsministe
ren fastsatte bestemmelser udfærdiges be
dømmelser for befalingsmænd af de chefer, 
under hvilke de pågældende forretter tje
neste, eventuelt tillige af andre myndig
heder.

Stk. 2. På grundlag heraf, og hvad der i 
øvrigt er bekendt, udfærdiges for officerer 
og specialofficerer samlede årlige forfrem
melsesbedømmelser. Forsvarsministeren be-

Kapitel 5.

Forskellige bestemmelser.
§ 17. Som chef for kongens adjudant

stab, som jagtkaptajn hos kongen samt som 
adjudanter hos kongen beordres officerer fra 
hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Stk. 2. Som adjudant hos tronfølgeren 
beordres en officer.

Stk. 3. Som adjudant hos forsvarsministe
ren beordres en officer.

§ 18. Forsvarsministeren fastsætter be
stemmelser om udfærdigelse af personel
bedømmelser for befalingsmænd.

Stk. 2. Ved vurdering af officerers kvalifi
kationer til forfremmelse medvirker be
dømmelsesråd.
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stemmer, i hvilket omfang bedømmelsesråd 
skal medvirke herved.

§ 21. Befalingsmænd af reserven med 
undtagelse af graderne løjtnant af reserven, 
søløjtnant af 2. grad af reserven og flyver
løjtnant af 2. grad af reserven kan i alminde
lighed ikke opnå hurtigere avancement end 
tilsvarende personel af linjen.

§ 22. En udnævnelse (forfremmelse) kan 
ikke regnes fra en tidligere dato end den, 
på hvilken afgørelse herom er truffet.

Stk. 2. Der kan midlertidigt tillægges 
militært personel en højere grad, såfremt 
tjeneste i udlandet eller anden tjeneste 
af særlig art måtte begrunde dette. Tillæg- 
gelse af midlertidig grad foretages af de 
myndigheder, som kan forfremme det på
gældende personel til graden.

§ 23. Civilt personel kan under særlige 
forhold midlertidigt tillægges militær grad 
og kommandomæssige beføjelser. Midler
tidig tillæggelse af militær grad finder sted 
efter tilsvarende retningslinjer som fastsat 
for tillæggelse af midlertidig grad, jfr.§ 22, 
stk. 2.

Stk. 2. Der kan efter Forsvarsministerens 
nærmere bestemmelse gives civilt personel 
adgang til at deltage i undervisningen på 
skoler her i landet, og i udlandet.

§ 24. Efter Forsvarsministerens nærmere 
bestemmelse kan personel ved en af forsva
rets myndigheder beordres til midlertidigt 
at forrette tjeneste ved en anden af for
svarets myndigheder, herunder ved hjemme
værnet.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan endvidere 
forsætte militært personel fra et værn 
(eller tilsvarende myndighed) til et andet. 
Korporaler og sergenter til frivillig tjeneste 
samt befalingsmænd af højere grad kan dog 
ikke mod deres vilje forsættes fra et værn 
(eller tilsvarende myndighed) til et andet.

§ 25. Befalingsmænd, der opnår orlov, 
bevarer deres plads i alderordenen. Orlov 
i andet øjemed end uddannelse kan ikke 
gives ud over 1 år, medmindre særlige om
stændigheder taler derfor.

Forslaget.

§ 19. Officerer af reserven kan i almin
delighed ikke opnå hurtigere avancement 
end tilsvarende personel af A-linien.

§ 20. Militært personel kan midlertidigt 
tillægges en højere grad, såfremt tjeneste 
i udlandet eller anden tjeneste af særlig art 
måtte begrunde dette.

§ 21. Militært personel ved en af for
svarets myndigheder kan beordres til mid
lertidig at forrette tjeneste ved en anden af 
forsvarets myndigheder.

§ 22. Befalingsmænd, der opnår orlov, 
bevarer deres plads i den militære række
følge. Orlov kan ikke gives ud over 1 år, 
med mindre særlige omstændigheder taler 
derfor.
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Stk. 2. Militære tjenestemænd, der træder 
uden for nummer, bevarer deres plads i 
aldersordenen og har ret til at genindtræde 
i nummer i samme grad, når der er nummer 
ledigt. De kan dog ikke forfremmes, så længe 
de står uden for nummer, og når de har stået 
uden for nummer i over 3 år, kan de tidligst 
forfremmes 1 år efter at være genindtrådt i 
nummer. Kun i ganske særlige tilfælde kan 
der gives befalingsmænd tilladelse til at 
forblive stående uden for nummer ud over 
4 år. Befalingsmænd af linjen, der træder 
uden for nummer, kan indtræde i nummer 
i reserven. Tilladelse til at træde uden for 
eller genindtræde i nummer gives af den 
myndighed, der har udnævnt den pågæl
dende.

§ 26. Befalingsmænd af reserven er plig
tige til at forrette tjeneste, når det skønnes 
nødvendigt af hensyn til landets sikkerhed. 
De nærmere regler herfor og for reservens 
befalingsmænds forhold i øvrigt fastsættes 
ved kongelig anordning.

§ 27.1tilfælde af krig eller under ekstra
ordinære forhold kan Forsvarsministeren 
fravige de gældende bestemmelser om til
gang, afgang, ansættelse, forfremmelse og 
forsættelse af forsvarets personel. Skønnes 
det under sådanne forhold nødvendigt hur
tigt at tilvejebringe befalingsmænd, kan 
Forsvarsministeren fravige de i nærværende 
lov fastsatte bestemmelser om adgang til at 
indtræde på forsvarets officers-, reserve
officers- og specialofficersskoler samt om 
varigheden af uddannelsen på disse skoler.

Stk. 2. Under ekstraordinære forhold kan 
Forsvarsministeren inddrage al orlov samt 
tilbagekalde tilladelse til at stå uden for 
nummer. Frivilligt personel, der har stillet 
sig til rådighed under øvelser og ekstraor
dinære forhold, er under disse stillet som det

'Forslaget.

Stk. 2. Militære tjenestemænd, der træder 
uden for nummer, bevarer deres plads i den 
militære rækkefølge og har ret til at genind
træde i nummer i samme grad, når der er 
nummer ledigt. De kan ikke forfremmes, så 
længe de står uden for nummer. Tilladelse til 
at træde uden for nummer kan ikke gives ud 
over 3 år, medmindre særlige omstændighe
der taler derfor. Når militære tjenestemænd 
har stået uden for nummer i over 3 år, kan 
de tidligst forfremmes 1 år efter, at de er 
genindtrådt i nummer. Militære tjeneste
mænd, der træder uden for nummer, kan 
indtræde i nummer i reserven.

§ 23. Officerer af reserven har pligt til 
at forrette tjeneste, når det skønnes nød
vendigt af hensyn til landets sikkerhed.

§ 24. Hjemsendte værnepligtige kan over
føres til hjemmeværnet, såfremt de ikke 
ved mobilisering skal give møde ved en af 
forsvarets andre myndigheder.

Stk. 2. Pligten for hjemsendte værneplig
tige til at gøre tjeneste i forsvaret ophører 
senest ved udgangen af det år, hvori de 
fylder 50 år.

§ 25.1tilfælde af krig eller under ekstra
ordinære forhold kan forsvarsministeren fra
vige de gældende bestemmelser om tilgang, 
afgang, udnævnelse, ansættelse og forsæt
telse af forsvarets militære personel, samt 
inddrage orlov og tilbagekalde tilladelse 
til at stå uden for nummer.
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Gældende j or mulering.

nærmest tilsvarende personel af reserven og 
værnepligtigt personel.

Forslaget.

§ 28. Tjenstgørende militært personel, 
som ikke er tjenestemandsansat, har, så
fremt dets hidtidige forhold i tjenesten 
har været tilfredsstillende, fortrinsvis ad
gang til ansættelse under forsvaret i så
danne stillinger, hvortil det efter uddan
nelse og tjeneste må anses for egnet.

VI. Overgangsbestemmelser.

§ 26. Militært personel har efter forsvars
ministerens bestemmelse pligt til at for
rette tjeneste uden for landets grænser.

§ 27. Tjenstgørende militært personel, 
som ikke er tjenestemandsansat, har, så
fremt dets forhold i tjenesten har været 
tilfredsstillende, fortrinsvis adgang til an
sættelse under forsvaret i sådanne stillinger, 
hvortil det efter uddannelse og tjeneste må 
anses for egnet.

Afsnit IL Forsvarets civile personel.
Kapitel 6.

§ 28. Reglerne i dette afsnit gælder 
for civilt personel, der er ansat ved forsva
ret med undtagelse af hjemmeværnet.

§ 29. Civilt personel kan under særlige 
forhold midlertidigt tillægges militær grad 
og kommandomæssige beføjelser.

§ 30. Bestemmelserne i §§ 14, 15, 21, 25 
og 26 gælder også for forsvarets civile per
sonel.

Afsnit III. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Kapitel 7.

§ 31. Loven træder i kraft den 1. januar 
1970.

Stk. 2. Lov nr. 174 af 16. maj 1962 om 
forsvarets personel ophæves.

§ 29. De i lov nr. 112 af 7. maj 1937 om 
hærens ordning § 51 vedrørende dyrlæge
personel fastsatte bestemmelser opretholdes, 
idet dog de i paragraffen anførte stillinger 
nedlægges ved ledighed.

§ 30. De hidtidige grader 1) maskinkom- 
mandør, 2) maskinkommandørkaptajn, 3) 
maskinkaptajn, 4) maskinkaptajnløjtnant 
og 5) maskinløjtnant af 1. og 2. grad erstat
tes af graderne 1) kommandør, 2) komman
dørkaptajn, 3) orlogskaptajn, 4) kaptajn
løjtnant og 5) søløjtnant af 1. og 2. grad.

§ 32. De hidtidige grader søløjtnant af 1. 
grad og flyverløjtnant af 1. grad ændres til 
premierløjtnant.

Stk. 2. De hidtidige grader løjtnant, sø
løjtnant af 2. grad og flyverløjtnant af 2. 
grad ændres til sekondløjtnant.
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Gældende formulering.

Stk. 2. De hidtidige grader 1) kaptajn 
og 2) kaptajnløjtnant i hæren, flyvevåbnet 
og disse værns dele af korps m. v. erstattes 
af graderne 1) major og 2) kaptajn.

Stk. 3. De hidtidige grader 1) kaptajn 
og 2) kaptajn af specialgruppen i forsvarets 
intendanturkorps (søværnet), 3) intendantur
løjtnant af 1. grad, 4) intendanturløjtnant 
af 2. grad og 5) intendanturløjtnant af spe
cialgruppen erstattes af graderne 1) orlogs
kaptajn og 2) orlogskaptajn af specialgrup
pen, 3) premierløjtnant, søløjtnant af 1. 
grad, flyverløjtnant af 1. grad, 4) løjtnant, 
søløjtnant af 2. grad, flyverløjtnant af 
2. grad samt 5) premierløjtnant, søløjtnant, 
flyverløjtnant af specialgruppen.

Stk. 4. De hidtidige grader 1) overfenrik 
og 2) fenrik erstattes af graderne 1) over
fenrik af specialgruppen og 2) fenrik af spe
cialgruppen.

Stk. 5. De i søværnet på kontrakt ansatte 
overmekanikere af 1. grad overføres efter 
Forsvarsministerens nærmere bestemmelse 
til stillinger som specialofficerer af reserven.

§ 31. Befalingsmænd og dermed Egestil
lede, som er udnævnt før denne lovs ikraft
træden, og som ikke overføres til nogen af de 
i nærværende lovs §§ 3 og 5 omhandlede stil
linger, beholder gradsbetegnelse m. v. i 
overensstemmelse med den hidtidige ud
nævnelse.

§32.De i § 18 nævnte tjenestemænd, for 
hvilke der i henhold til tidligere love er 
fastsat en højere aldersgrænse for afske
digelse med pension, bevarer adgangen til at 
forblive i tjenesten inden for de pågældendes 
hidtidige stilling efter reglerne i disse love.

Forslaget.

Stk. 3. De hidtidige grader
1) major af specialgruppen og orlogskap

tajn af specialgruppen,
2) kaptajn af specialgruppen og kaptajn

løjtnant af specialgruppen,
3) premierløjtnant af specialgruppen, sø

løjtnant af specialgruppen og flyverløjt
nant af specialgruppen,

4) overfenrik af specialgruppen og
5) fenrik af specialgruppen

ændres til
1) major og orlogskaptajn,
2) kaptajn og kaptajnløjtnant,
3) premierløjtnant,
4) løjtnant og
5) sekondløjtnant.

§ 33. BefaEngsmænd og dermed Hgestil- 
lede, som er udnævnt før lovens ikraft
træden, og som ikke overføres til nogen af de 
i §§ 2 og 3 omhandlede stillinger, beholder 
gradsbetegnelse m. v. i overensstemmelse 
med den hidtidige udnævnelse.

§ 34. De i § 16 nævnte tjenestemænd og 
officerer af reserven til vedvarende tjeneste, 
for hvilke der i henhold til tidhgere love er 
fastsat andre aldersgrænser for afsked med 
pension, kan senest tre måneder efter ikraft
trædelsestidspunktet meddele, at de ønsker 
at bevare disse aldersgrænser, sålænge de 
forbliver i den grad, de har ved lovens ikraft
træden.

§ 33. Lov nr. 277 af 18. juni 1951 om 
forsvarets ordning, som ændret ved lov nr. 
145 af 29. april 1955, lov nr. 221 af 11. juni 
1959 og lov nr. 137 af 31. marts 1960, op
hæves.

J. H. SCHULTZ A/S 
KØBENHAVN

32.De


Jeg skal herved tillade mig for det høje folketing at 
fremsætte forslag til lov om forsvarets personel.

Forslaget bygger i sin hovedlinie på en betænkning, ud
arbejdet af et udvalg nedsat den 14. januar 1964, der havde til 
opgave at undersøge hærens personelforhold for så vidt angik 
hærens faste befalingsmandskorps og evt. fremsætte forslag til 
ændring i den bestående ordning. Udvalgets arbejde blev senere 
udvidet til også at omfatte de tilsvarende forhold i søværnet 
og flyvevåbnet. I udvalget indtrådte repræsentanter for fi
nansministeriet, forsvarsministeriet, værnskommandoerne og for 
de militære tjenestemandsorganisationer. De organisationer, der 
émfatter reserveofficererne, stampersonellet og det militære 
personel uden for den militære rækkefølge, var ikke repræsente
ret. Udvalget har afgivet delbetænkning om hærens forhold i 
juni 1967 og delbetænkninger om søværnets og flyvevåbnets for
hold i oktober 1968. Udvalgets konklusioner, der er indeholdt 
i de ekstraktbetænkninger, der er omdelt til tingets medlemmer, 
er tiltrådt af samtlige medlemmer.

Udvalget har foreslået de nuværende officerer af linien 
og specialofficerer af linien erstattet med to grupper af faste 
befalingsmænd, der i lovforslaget er benævnt henholdsvis offi
cerer af A-linien og officerer af B-linien, hvor opdelingen 
alene refererer til de pågældendes grunduddannelse. Officererne 
af A-linien skal varetage chefsopgaver samt sådanne opgaver, 
der kræver en højere uddannelse på de taktiske, tekniske og ad
ministrative arbejdsområder, medens officererne af B-linien 
skal bestride de mere praktisk betonede officersopgaver samt 
sådanne arbejdsopgaver af taktisk, teknisk cg administrativ art, 
der ikke kræver en videregående uddannelse.
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Tanken hermed har været at skabe større overensstemmel
se mellem officerernes uddannelse og anvendelse end hidtil. 
Samtidig er der tale em at nærme de to personelgrupper til hin
anden.

Antallet af officerer af A-linien vil som følge af for
slaget i højere grad end nu komme til at svare til behdvet for 
personel med videregående uddannelse, hvilket skulle medvirke 
til, at forsvaret i fremtiden undgår den såkaldte ’'majerpukkel”.

Reserveofficerer vil der som hidtil især være brug for 
i det mobiliserede forsvar. Ved férslaget er disse officerer 
tænkt som reserve både for A-linien og B-linien.

De tre officersgrupper vil inden for de fælles grads
områder blive betegnet Og distinktioneret ens.

For at styrke mandskabsuddannelsen - især i hæren - 
overvejes det i højere grad end hidtil at anvende seniorsergen
ter. Da der i denne forbindelse er tale om fysisk krævende ar
bejdsområder, går overvejelserne i retning af en kontraktansæt
telse af de pågældende indtil det 45. leveår. Dette indebærer 
tillige den fordel, at man skulle kunne undgå en overproduktion 
af faste officerer, hvis anvendelse på de senere alderstrin kan 
medføre vanskeligheder. Det er hensigten at udarbejde en per
sonelbehovsopgørelse, der på det foreliggende grundlag dog kun 
kan blive skønsmæssig.

Officerer af B-linien kan efter forslaget ikke avancere 
ud over majorgraden, hvilket svarer til de arbejdsområder, grup
pen skal varetage. Dette er i overensstemmelse med 14. januar
udvalgets forslag. Jeg mener imidlertid, at det vil være rig
tigt at undersøge, om der bør gives officerer af B-linien mu
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lighed f*r at »vergå til A-linien efter en supplerende uddan
nelse.

Adgangskriterierne til de to liniers officersskoler er 
bredere udformet end i den gældende lov. Dette skyldes ønsket 
om at skabe en mere smidig adgangsordning, der kan tilpasses 
udviklingen inden for det civile uddannelsesområde.

Forslaget indeholder ikke den i gældende lov eksiste
rende mulighed for gennem forsvarets gymnasium at kvalificere 
sig til optagelse på officersskolerne. Begrundelsen herfor er 
den udvikling, der har fundet sted på det civile uddannelsesom
råde i de senere år, Og som har gjort det muligt for en langt 
større kreds end hidtil at opnå studentereksamen uanset person
lige økonomiske vilkåt. Det er dog stadig hensigten at give 

enkelte særligt egnede adgang til på forsvarets bekostning at 
®pnå en studentereksamen ved civile kursus.

Varigheden af officersuddannelsen er for A-linien fore
slået til ca, år og for B-linien til ca. 2 år. Dette er en 
forlængelse for begge på | år i forhold til gældende lov. For
svarschefen, værnskommandoerne og det såkaldte klimaudvalg anser 
en uddannelseslængde på henholdsvis ca. 4-g- og ca. 2| - 3 år for 
ønskelig. De fleste af de berørte officersorganisationer går 
også ind for en længere uddannelse end anført i forslaget. Rege
ringen har fundet, at en forøgelse udover lovforslagets vil være 
betænkelig set på baggrund af det i forsvaret særligt udviklede 
efteruddannelsessystem. Dette synspunkt ses i øvrigt at være i 
overensstemmelse med den almindelige tendens ved tilrettelæggel
sen af højere civile uddannelser.
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I forbindelse med behandlingen af forslag til lov om 
tillæg til normeringslov for finansåret 1968/69 har folketin- 
gets lønningsudvalg henstillet, at det tages op til overvejelse 
ved førstkommende revision af forsvarets personellov at søge 
de regler ændret, der for visse personelgrupper begrænser ad
gangen til at overføre mellem værn og myndigheder. Denne hen
stilling har jeg fulgt ved at foreslå ophævelse af bestemmelsen 
i den gældende personellov om, at bl.a. militære tjenestemænd 
kun kan forsættes fra et værn til et andet, såfremt de er ind
forståede hermed. Herved vil forsvarets militære tjenestemænd 
komme til at følge samme regler på dette område som statens ci
vile tjenestemænd.

Da tjenestemandskommissionens arbejde med en ny lønnings- 
•g pensionslovgivning for tjenestemændene ikke er afsluttet, 
har det ikke været muligt at tilpasse nærværende forslag til 
den kommende lovgivning på dette område. Denne nyordning kan 
naturligvis i flere henseender få betydning for bestemmelserne 
i forsvarets personellov, hvorfor der på et senere tidspunkt 
må forudses ændringer i nærværende lovforslag eller i den even
tuelt vedtagne personellov.

Som bekendt giver den gældende lov adgang for kvinder 
til at blive antaget som frivillige i forsvaret. Denne bestem
melse er opretholdt, således at kvinder kan få samme muligheder 
i forsvaret som mænd. De nærmere bestemmelser for en ordning, 
der tager sigte herpå, er under overvejelse.

Med henblik på at sikre, at dansk beslutning om delta
gelse i FN’s fredsbevarende styrker kan gennemføres, er der i 
forslaget indsat en bestemmelse om, at militært personel kan
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"beordres til tjeneste uden for landets grænser. Der er ikke 
herved tilsigtet nogen ændring i princippet em, at sådan del
tagelse fortsat "bør "bygge på frivillighedens grundlag. Tjene
ste uden for landets grænser forekommer også inden for forsvars
samarbejdet i NATO. Bestemmelsen er tillige, efter at der un
der forhandlinger med forsvarets civile personelorganisationer 
er udtrykt ønske herom, foreslået at skulle omfatte férsvarets 
civile personel.

Lovforslaget har været forelagt de berørte militære og 
civile personelorganisationer og har været forhandlet med de 

l 
af dem, der har fremsat ønske herom. Uanset at organisationer
ne har haft bemærkninger til enkelte af bestemmelserne, har de 
erklæret sig indforstået med, at der blev fremsat forslag til 
en ny personellov på nuværende tidspunkt. Visse af de militære 
tjenestemandsorganisationer har dog forudsat, at der inden lo
vens vedtagelse bliver givet organisationerne lejlighed til at 
tage stilling til personelbehovsopgørelsen og de ændringer, som 
måtte blive en følge af den kommende tjenestemandslévgivning.

Det afgørende for de økonomiske konsekvenser af lovfor
slagets gennemførelse er dels personelbehovet, hvilket er af
hængig af forsvarets fremtidige organisation, og dels placerin
gen af de militære og civile tjenestemænd i det kommende tjene
stemandssystem. Da personelstyrken vil blive behandlet i for
bindelse med normeringslovene og finanslovene, vil folketinget 
årligt have lejlighed til at tage stilling til persenelstyrkens 
størrelse og fordeling på kategorier.

Hermed skal jeg anbefale lovforslaget til det høje tings 
velvillige behandling.




