Värnpliktsutredningens
betänkande som överlämnades 13 dec. 1965
remissbehandlas f. n. av
militära och civila myndigheter. Chefens för
flygvapnet yttrande lämnas via OB till Kungl.
Maj:t 15 febr. och proposition avses föreläggas
riksdagen i slutet av
mars. - För flygvapnets
del innebär utredningens
förslag i korthet följande.

Uttagning av värnpliktiga enligt det
nya systemet börjar hösten 1966.
FY årsklass delas i grupp A som till
antal och kategori motsvarar krigsorganisationens årliga omsättningsbehov. Dessa värnpliktiga tillhör FV
värnpliktstiden ut (47 års ålder).
Grupp B omfattar det antal värnpliktiga som tillsamman med grupp
A bildar den organisation som ford ras för flygande förbands utbildning
(flygtidsproduktionen). På grupp B
ställs inga krav på lokal rekrytering.
Värnpliktiga i grupp B överförs till
armen efter grundutbildningens slut
och före tiden för första repetitionsövningen.
Grundutbildningens längd
blir
som m1 för huvuddelen av FY
värnpliktiga 12 månader. Sådana kategorier som inte direkt eller indirekt
medverkar i utbildning av flygförband får en utbildnings tid som enbart tillgodoser krigsbefattningens
behov. Grnndutbildningen blir således för:
330 dagar
kommissarier
300
robotmekaniker
,,
sjukvårdare
300
255
kockar
Nuvarande system med fyra inryckningsomgångar bibehålles i stort
oförändrat. Utredningen räknar med
att en allt större del av den framtida
årsklassen kommer att fortsätta sin
civila vidareutbildning genom högre
studier. Värnpliktstjänstgöringen bör
endast få fördröja· dessa studier ett
studieår eller två terminer. För att
göra nuvarande system mer studievänligt tidigarelägges inryckningstiderna till kvartalens början. (bild 1)
Likformig allmänmilitär utbildning
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Krigsförba nd övas
vart fjärde år
för alla oavsett försvarsgren. Utredningen anser att värn pliktig personal bör utbildas att bättre än nu oberoende av uppgifter i övrigt kunna medverka aktivt i markförsvaret. För FY d.el innebär detta krav
ingen ökning av nuvarande timantal
men en förskjutn ing mot fler övningar i tillämpad fonn.

EN MÅNAD MINDRE
Värnpliktig underoHicersutbildning
avkortas
och
oHicersutbildning
tillkommer. Tiden för grundutbildning av värnpliktiga som uttagits för
underofficersutbildning avkortas med
en månad till 420 dagar. Värnpliktiga som genomgått underofficersutbildning kan efter eget med.givande
erhålla officersutbildning. Denna omfattar 90 dagar och förlägges till sommarhalvåret.
48-timrnars utbildningsvecka ingen generell lördagsledighet. Utredningen anser det inte lämpligt
från pedagogisk synpunkt att omfördela nuvarande anta] tjänstgöringstimmar från sex till fem dagar. Utöver nu tillämpade tjänstefria lördagar under tre sommarmånader vill utredningen inte förorda femdagars utbildningsvecka. Generell ökning av
utbildningstimmarna måndag-fredag
anses olämpligt från pedagogisk synpunkt. Bibehållet krav på nettoutbildningstid skulle kräva förlängning av
grundutbildningen med i det närmaste fyra veckor. Detta anses inte
acceptabelt från arbetsmarknadssynpunkt.
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Repetitionsutbildningen omfattar:
Krigsförbandsövning. Särskild övning. Mobiliseringsövning.
Huvuddelen av .flygvapnets krigsförband övas vart fjärde år. Krigsförbandsövning enligt det nya systemet avses anordnas i mindre skala
från år 1967. Efter hand utbygges
de så att övningarna bedrivs i full
personell omfattning från och med
budgetåret 1971/ 72. (bild 2)
Flygvapnets värnpliktiga fullgör
högst fem krigsförbandsövningar. För
att kunna bygga upp förbanden med
värnplik tiga ur lämpliga åldersklasser
åläggs äldre värnpliktiga en retroaktiv tjänstgöringsskyld ighet. Antalet
övningar anpassas efter Jevnadsålder
och ev tidigare fullgjord repetitionsövning. För flertalet värnpliktiga vid
tex basbataljon behöver inte alla övningstillfällen utnyttjas. Utredningen visar med ett exempel hur en basbataljon bör byggas upp med årligt
tillskott, viss omskolning och lämplig krigs placerings tid.
Krigsförbandsövning får en längd
av 15 dagar för huvuddelen av flygvapnets förband. Med hänsyn till belastningen på flottilj erna avses krigsförbandsövningarna tills vidare begränsas till 1 5 dagar. När mer erfarenhet vunnits och chefen för flygvapnet anser det lämpligt kan övn ingen utsträckas till 18 dagar.
(bild 3) In- och utryckning avses normalt äga rum måndag resp lördag.
Inryckningen sker normalt i form av
mobiliseringsövning på krigsbaseringsplatsen.
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1, Grundutbildningens inpassnln9 mm för flertalet av de värnpliktiga i allmänhet vid flygvapnet
enligt värnpliktsutredningens förslag.

2. Gången av repetltionsvtbildnlngen för värnpliktiga vid flygvapnet enligt vlirnpliktsulredningens förslag (exempel).
l'ifter viss tid i personalreserv sker omskolning
till annan befattnin').
Dagar
Verksamhet
alt. I

'Ovnin9 I mobilisering (organ i serin9 av basen, betjäning av llygförbsnd)
(inryckningsdag ej medräknad) . .. . .. . .. . .. .. . . . .
Yrkesutbildning . • . • . . • . . . . .
Markstrldsutbildnin9 . . . . . .
Formell förbandsutbildning .
Tillämpad kJigsövning . . • .
Avrustning (utryckningsdag
ej medräknad) . . . . • .. . . .
Söndag (tjänstefri)
Summ~

I

alt. Il

inpassas mellan krigsförbandsövningama.
Mobiliseringsövning i form av genomgång
och
mönstringsövning.
Mottagningsförrättare, .mobiliseringsförberedare och motsvarande befattning för värnpliktiga som inte deltar
i särskild övning för befäl kan inkallas under en dag för genomgång.
Värnpliktig som har viktig uppgift
vid förbands mobilisering bör vartannat år på platsen gå igenom sina
mobili'seringsu ppgi fter.
För att få till stånd en fortlöpande
kontroll av mobiliseringsapparaten
kan för förband med särskilt korta
mobiliseringstider anordnas mönstringsövning om högst två dygn. Den
värnpliktige blir skyldig att delta högst fem mobiliseringsövningar.

halva antalet värnpliktiga vid luftbevakningsstation övas varje gång.
Detta ger samtidigt möjlighet till intensivare övning för den enskilde
luftbevakare.ri.
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SJU DAGAR FORE
Förbandens värnpliktiga befäl rycker in sju dagar före huvudstyrkan.
Värnpliktig officer, underofficer och
visst underbefäl rycker in sju dagar
före förbandet till fredsfJottiljplats.
Utbildningen för dessa inriktas på
uppgiften att utbilda/öva samt leda
verksamheten vid sin enhet under
förbandsövning.
Reservpersonalens
tjänstgöringsskyldighet anpassas efter nya systemet. Krigsförbandens aktiva personal deltar. En av förutsättningarna
för övningarna är att den krigsplacerade aktiva personalen frigöres för
förberedeJser och utbildning av resp
enheter. Utredningen framhåller vikten av att teknisk personal inte enbart utbildar och övas i sin huvuduppgift utan även tar aktiv del i utbildningen av sin enhets militära
funktioner i övrigt.
Sta bsunderoHicer och materielredogörare tjänstgör två dagar efter
krigsförbandsövning. Ovningen avslutas normalt med två dagars återställning av materiel och övningsplats
så att förbandets mobliseringstid inte
förlängs över övningen.
Krigsförbandsövning vid luftbevakningskompani blir åtta eller sex
dagar. Värnpliktiga placerade i optisk
luftbevakningstjänst avses normalt
övas under sex dagar. Flottiljchef kan
utnyttja resterande två dagar i samband med kompaniövning lördagsöndag. För att tillgodose ett ökat behov av att vid större övning ha tillgång till optisk luftbevakning avses

Särskild övning för befäl. Officer
och underofficer samt underbefäl i
mer kvalificerade befattningar fullgör särskild övning av en vecka:;
längd. Med inryckning måndag och
utryckning lördag blir den formella
övningstiden fyra dagar. Efter den
värnpliktiges medgivande får övningen fullgöras uppdelad pa två tillfällen. Ovningen syftar ti!l ytterligare
förkovran i krigsbefattning och kan
antingen fullgöras i samband med
kortare övning eller genom att delta
i spel och genomgång av förbandets
mobiliserings- och krigsplaner. Övningen inpassas mellan krigsförbandsövningarna.
Särskild övning för förband. Vid
övergång till ny fJygmateriel fordras
snar omskolning av aktuella basförband. för att öka takten utöver den
som 4-årsrytmen medger kan väsentligaste delen av en basbataljons stationskompani inkallas för enbart teknisk omskolning under en 'vecka. För
robotkompani skall särskild övning
försöksvis omfatta en vecka. Om sådan övning ej ger tillfredsställande
resultat kan tiden ökas till tio dagar.
Även denna typ av särskild övning
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EKONOMIN FORBATTRAS
Förstärkning av värnpliktigas ekonomi . .För tjänstgöring över .300 dagar tillkommer viss kompensation.
Befälsutbildningspremierna blir för
underfebäl 442 kr, underofficer 1.620
kr och officer 6.660 kr. Under repetitionsut bildningen höjs penningbidraget med 2:50 kr per dag. Premie
för särskild övning om två veckor
500 kr och en vecka ca hälften därav.
Mobiliseringsövning om en dag ger
.38 kr och två dagar 76 kr. .Familjepenningens maximibelopp höjs 20
proc.

•

BED

VÄRNPUKTl0A I

'l7ÅR

IPrnSONALRm~v

BAS BATALJON

5

K
FLER-

D

B

TALEf

~

2AR.

C.E.NTAALER..

RAOAR.STN

I
MINDRE
ANTAL

K

~

LJ

s

k

aa
0

l

5

IJ J

K

s

0

k

s

s

K

B 6
D

0
IPERSONALRESE.RV .

LUFTBEVAKNINC:>SK0!-.1PANI
K

K

D

EJ

....._.,_.,

s

D

2 ÅR
I

K K~1Gsrö~ll/l..'l0Söv>11>1&

S SÄstSXllC> ÖY~l>l&

0

öv111>16

c

Ö•:,_ 1.>:0AR, fÖR HLU fÖR~Nt>

rö~ FÖ<llANDO~ ~HÄL 0~111 v1~~11 F-11.l Mf.111(>

N'YC1'E.lP~~~O~L

3. Behov ~v tid för krigsförbandsövning vid basb~t~ljon (sl3tionskompani) ur flygvapnet enligt
vilrnpliktsutredningens ber5kningar.
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