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A VLONINQSPROPOSITIONEN
Liksom tidigare Ar har vissa anslag under fjär-

vid den gemensamma krigshögsk:olan, kräver om-

de huvudtiteln i statsverkspropositionen upp-

fattande planläggning och därför fler hel tids-

tagits med beräknade belopp. I propositionen
1961:110 framlägges slutliga anslagsäskanden
beträffande dessa. Propositionen innehåller
dessutom förslag till organisation av den för

tjänstgörande lärare än den försvarsgrensvis
bedrivna undervisningen, Ytterligare undersök-

krigsmakten gemensamma krigshögskolan, förslag
om ändrad ordning för tryckning och förrAdshAllning av publikationer inom försvaret, förslag till personalförändringar med anledning
av civilförvaltningens förslag till äskanden
samt, vad avser flygvapnet, förslag till framtida verksamhet vid förutvarande Svea flygflottilj (F 8).

SLUTLIGA ANSL.tGSÄSKANDEN
I statsverkspropositionen upptas anslaget för
luftförsvarsrobot till 102,6 milj kr. I propo-

ning angående behov av befattningshavare som
genomgått högre stabsutbildning pågår, varför
slutli g ståndpunkt till frågan om antalet elever senare kommer att tagas.
För arm6ns del föreslås att stabskurserna påbörjas årligen och de tekniska kurserna vartannat Ar. Mariens stabsk:urser och tekniska
kurser föreslås påbörjas växelvis vartannat
Ar. I fråga om flygvapnet ,innebär överbefälhavarens förslag a~t stabekurser och tekniska
kurser skall påbörjas varje Ar, Departementschefen förordar emellertid, att skolorganisationen även beträffande flygvapnets högre utbildning avpassas för kurser påbörjade vartannat Ar.

sitionen 19611110 föreslås att anslaget slutligt upptas med 103,55 milj kronor (inklusive
42 milj kronor för Hawk-anskaffning At arm6n).
Anslaget till avlöningar för aktiv personal m
fl, som i statsverkspropositionen upptagits med
137,6 milj kronor, föreslås slutligt till 136
milj kronor.

Organisation av gemensam .
krigshögskola
Bnligt ett av föregående Ars riksdag fattat
principbeslut skall försvarsgrenar nas krigshögskolor ersättas av en för krigsmakten gemensam kri gshögskola. Utbildningen vid den nya

Armåns stabskurser bör bibehålla nuvarande
längd omkring 24 månader. För marinens och
flygvapnets stabskurser förordas en kurslängd
av omkring 18 mAnadEr, vartill kommer ett övningsuppehåll under det första läsåret om fyra respektive fem sommarmånader. De tekniska
kurserna bör tills vidare bibehållas vid nuvarande längd. Avsikten är att en kompletterande utredning i fråga om dessa skall utföras.
De allmänna kurserna vid flygvapnet och marinen bör enligt förslaget bibehålla nuvarande
kursordning. Till frågan om allmän kurs för
armåofficerare har departementschefen i detta
sammanhang inte tagit ställning.

högskolan skall bedrivas sA att den svarar mot
de nuvarande högskolornas allmänna kurser,
stabskurser och tekniska kurser samt framledes
även för den planerade allmänna krigshögsk:olekursen för armåofficerare.

Den gemensamma krigshögskolan skall bestå av
chef, skolstab SSC!t tre utbildningslinjer,
nämligen en armålinje, en marinlinje och en
flyglinje. Skolchefen placeras i l önegrad
4, Han biträds närmast av en regementsofficer, stabschef i Br 1, med uppgi ft att bl a
biträda högskolechefen vid samordning av undervisningen mellan olika linjer, Skolchefen och
stabschefen tillsätts oberoende av f örsvarsgren,
Bo

Departementschefsn ansluter sig i huvudsak till
av överbefälhavaren framlagt förslag. Enligt
detta skall den gemensamma kri gshögskolan orsaniseras hösten 1961, då skolan berilknas kunna
flytta in i Svea artilleriregementes förra lokaler.
n.n samordnade undervisning, som skall äga rum

Lärarbehovet har beräknats till tre linjechefer
samt 33 hel tidstjänstgörande militära lärare

vilket jllmf5rt med nuvarande 111.rarantal innebär en 8kn1ng vid arm6- och flyglinjen med vardera tvA. Övriga befattningar för heltidstjänstg5rande lirare f5res1As omfatta 2 lektorstjlnster i 18negrad Ao 26/24, en för matematik och en f8r teleteknik m m.
PA skolans stat b8r ut8ver linjecheferna upptagas samtliga f8reslagna lirarbefattningar
utom fyra (en ur vardera ingenj8rs-, signaloch trängtrupperna samt marinintendenturkAren).
De senare b8r liksom för närvarande kommenderas till tjlnstg5ring vid skolan. Linjecheferna föraslAs bli placerade i lönegrad Ac 26. Av
de pA skolans stat upptagna militära lirarna
bör tre första lärare i strategi samt nio kurschefer (fam vid arm6-, tvA vid marin- och tvA
vid flyglinjen) placeras i lönegrad Ar 26 eller Ar 24 och övriga i lönegrad Ar 24 eller Ar

21. Till linjechefar och militära lärare skall
utgA ett utbildningsarvode om 2.400 kr per. Ar.
Vidare bör för adjutanten avses ett stabsarvods om 960 kr.
I samband med inrättandet av tjänster för personal vid den f5r krigsmakten gemensamma

h8~

skolan föreslås att f8ljands beställningar
Forts. pl eid. 29.

AVLÖNINGSPROPOSITIONEN
Forts. från sid. 9.
skall utgä ur flygvapnets personalförteckningar.

En chef för flygkrigshögskolan i Bo 3, en. överstelöj tnant eller major i Ao 26/24, en major i
AtJ 24, en major eller kapten i AtJ 24/21, och

3 kaptener i Ao 21, samt tvä arvodesbefattningar, en i As 24 och en i As17, liksom tjänster
för en kontorist i Ae 9 och ett kontorsbiträde
i AtJ 5. Vid överföringen av personal från de
högskolorna till den n,ya högskolan
r!!knar departementschefen med att vissa befint-

nuvara~de

liga tjänster föres pä övergängssta~ eller övergängsvis kvarstär i organisationen.

