
 

Weidekampsgade 8 � Box 470 � 0900 København C.  

Formand, Tina Pihl Tingberg, tlf. 60 17 05 30 

Faglig konsulent, Daniel Faber Threms, tlf. 33 30 42 76 

 
 

 

FORSVARETS LANDSKLUB HK STAT 
http://www.hk.dk/OmHK/Klubber-og-Brancheklubber/Forsvarets-Landsklub 

 

April 2015 

Nyhedsbrev nr. 2-2015 
 
 
Nyt fra Formanden 
Dette nye punkt i vores nyhedsbreve er blevet godt modtaget, og vil for eftertiden være et 
fast punkt i hvert nyhedsbrev. Det er min mulighed for at fortælle jer alle lidt om hvad jeg 
som formand forsøger at udrette på HK’ernes vegne, hvad bestyrelsen har fokus på, og 
hvad der generelt sker under hele Forsvarsministeriets område. 
 
I sidste nyhedsbrev skrev jeg bl.a. om 2. rulning VFK og processen. Siden udsendelse af 
det nyhedsbrev er der dog sket en udvikling i sagen, idet vi på et ekstraordinært VFK CSU 

den 25. marts 2015 blev oplyst om, at man allerede nu kan 
se, at overgangsbemandingen er for stor samt at man alle-
rede her i foråret 2015 vil starte 2. rulning. Derfor vil det på 
den kommende chefkonference i VFK i april blive gennem-

gået om alle opgaver er rigtigt placeret, om nye opgaver er kommet til og andre bortfaldet, 
således at man kan finde frem til hvilken bemanding der er nødvendig frem til 2016.  
 
Efterfølgende vil der blive iværksat en omgang frivillig fratræden, vurderingsprocesserne 
bliver igangsat og alle de tidligere brugte tiltag i forbindelse med Personeltilpasninger vil 
træde i kraft. Der forelægger endnu ikke en endelig opgørelse over hvilke personelgrupper 
og områder der kan blive berørt, idet dette skal drøftes på chefkonferencen, men der vil 
efterfølgende blive givet briefinger i alle SU bl.a. med vedr. tidsplaner m.m. Det er dog be-
sluttet, at evt. afskedigelser vil ske inden sommerferien 2015, men fra VFK side påregner 
man, at den kommende reduktion i medarbejderantallet i størst muligt omfang, vil kunne 
ske via naturlig afgang, frivillig fratræden og personelflytninger. 
 
Jeg har desuden lige deltaget i FMN HSU seminar, som blev afholdt over 2 dage i Næst-
ved i perioden 22.-23. marts. Den første dag var vi alle inviteret på besøg ved Bered-
skabsstyrelsens afdeling Sjælland, hvor vi fik et flot 
og spændende indblik i alle de opgaver de løser. 
Det blev til nogle aktionfyldte timer i selskab med 
deres medarbejdere, som gav en demonstration af 
udvalgte kapaciteter og kompetencer, bl.a. efter-
søgning og redningsopgaver, bådberedskabet, 
indsættelse af redningshunde og deres øvrige spe-
cialberedskaber. I den forbindelse står det helt 
klart, at de af Folketinget bebudede nedskæringer i 
Beredskabsstyrelsens bevillinger bør tages op til 
fornyet behandling, hvilket vi fra organisationernes side gerne vil medvirke til at skubbe på 
for. Det må kunne lade sig gøre at overbevise Folketinget m.fl. om at her ikke bør ske en 
nedskæring. Efterfølgende havde vi resten af dagen diverse temadrøftelser om bl.a. med-
arbejderudvikling, FOKUS, god arbejdsgiveradfærd m.m., som led i kommende drøftelser 
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om personalepolitik, HR-strategi m.v. på HSU niveau. Dagen efter havde vi så vores ordi-
nære HSU møde.  
 
De to nævnte møder må vist siges at være de væsentligste, af alle de udvalgsmøder jeg 
har været til siden sidste nyhedsbrev, men marts har generelt været booket godt op med 
rigtig mange møder m.m., og jeg har derfor også været nød til at sige nej til at deltage i 
nogle møder. Ikke fordi disse ikke også var vigtige, men da jeg jo ikke er købt fri til at være 
fuldtidsformand for Forsvarets Landsklub, skal jeg jo indpasse alle møderne i mit alminde-
lige fuldtidsjob ved Forsvarets Hovedværksteder, og derfor få både formandsjobbet og mit 
almindelige job til at passe sammen, hvilket tit kan være noget af et pusselspil. Jeg klager 
dog ikke, for jeg synes selv jeg har 2 fantastisk spændende jobs, som giver mig masser af 
udfordringer. 
 
Til sidst, mens jeg har ordet, vil jeg lige endnu engang opfordre jer til at komme med tilba-
gemelding på vores nyhedsbreve og også gerne fremkomme med emner, som I synes 
kunne være interessante eller relevante vi tager op i kommende nyhedsbreve. Jeg er som 
sagt i fuld gang med at ”modernisere” vores nyhedsbrev, og har også lige lavet en tilføjel-
se til det, idet jeg i den nederst halvdel vil indsætte nyheder af mere generel karakter fra 
HK Stat, som jeg mener kunne have jeres interesse. De er bl.a. hevet ud fra HK Stats ny-
hedsbreve, HK’s hjemmeside eller blot information, som jeg har fået tilsendt på anden vis. 
 
God fornøjelse med resten af nyhedsbrevet ☺ 
 
Hjemmeværnet 
Implementeringen af forsvarsforliget i Hjemmeværnet er udsat indtil videre, men konse-
kvenserne af budgetanalysen forventes at ville påvirke hele organisationen i større eller 
mindre grad. 
 
Konsulentfirmaet Deloitte har lavet en analyse og rapport, og Hjemmeværnsudvalget er 
herefter fremkommet med anbefalinger indenfor flere områder.  
 
De områder der er i fokus er : 
 

- Myndigheder og værnsgrensstruktur 
- Information, kommunikation og rekruttering 
- Logistikstrukturen 
- Uddannelser (uddannelsesstruktur) 
- Administration. 
 
Analyserapporten er fordelt til alle medarbejder i Hjemmeværnet, men det er vigtigt at hol-
de sig for øje at intet er besluttet endnu, men selvfølgelig giver den en ide om i hvilken ret-
ning vi er på vej. 
 
Status på pensionssagen  
I forbindelse med den vundne pensionssag vedr. udligningstillægget, blev der jo i første 
omgang ikke truffet nogen afgørelse om, at HK skulle have en bod og i givet fald hvor stor 
denne skulle være, dvs. at den tabende part, skulle indbetale en bod til den vindende part, 
som her var HK.  
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Det springende punkt i sagen er bl.a. bodens størrelse. LO har skrevet det drejer sig om 
26 mio.kr. i efterregulering, mens Kammeradvokaten forsøger at fremstille beløbet så lavt 
som muligt, og har skrevet 6 mio.kr., hvilket beviseligt er for lavt ud fra opgørelser helt til-
bage fra november 2014. Problemet er, at man ved FPS først er helt færdig til sommer 
med at behandle, efterregulere og indbetale pengene til alle medlemmerne samtidig med 
at vi hele tiden får henvendelse fra medlemmer, der ikke er sikre på, at reguleringen og 
udregningerne er gjort rigtigt. 
 
Vi er derfor ved at få en helt opdateret ny status fra Forsvaret, og beder om uddybende 
oplysninger om bl.a. udregningsmetoder osv., da det indtil nu ikke har været muligt at 
gennemskue, hvordan man kommer frem til de forskellige efterreguleringsbeløb, som 
svinger meget i størrelse. 
 
Ny faglig sekretær 
Som nogen måske har hørt, flyttes der lidt rundt på pladserne i HK Stat-Forbundet.  
Thomas Lynge Madsen, som indtil nu har fungeret som faglig sekretær for Forsvarets 
Landsklub, har fået nye udfordringer med det landspolitiske arbejde. Han skal derfor til at 
analysere og gøre HK Stats stemme gældende i landspolitisk sammenhæng.  
 
Det betyder der er kommet en ny faglig medarbejder til Forsvarsområdet, han hedder Da-
niel Faber Threms, han er en erfaren faglig konsu-
lent, og han har her beskrevet sig selv en smule:  
 
Navn: Daniel Faber Threms  
Alder: 40 år 
Civilstatus:  Gift og har 2 børn 
Bor:  Ved Tisvilde i Nordsjælland 
 
Min karriere indtil nu har været meget blandet, hvor-
for jeg har fået erfaringer fra mange forskellige fagli-
ge grene: Overenskomster og forhandlinger, HR, 
uddannelse, organisatorisk arbejde, arbejdsmiljø, 
forhandling, internationalt arbejde, ledelse og lobby-
arbejde. 
 
Tidligere har jeg arbejdet hos Dansk Metal, hvor jeg har haft et tilsvarende jobs med fagli-
ge sager på det private område. Jeg motiveres af at arbejde med de faglige sager, da de 
ofte er et klart billede på hvorfor fagforeningen har sin berettigelse. Mange gange har jeg 
siddet og forhandlet sager der har kunne betyde, om et medlem har haft råd til husleje el-
ler ej. Hvis du nogensinde er i tvivl om faglige organisationer har deres berettigelse, så 
brug en dag med din faglige konsulent.  
 
I HK Stat har jeg fået ansvar for to områder, Forsvaret og IT branchen. Forsvaret er i sær-
deleshed en spændende opgave. Hele området har sin egen kultur, og jeg er allerede be-
gyndt at arbejde med sagerne. Der er rigeligt at tage fat på, og jeg glæder mig meget til at 
komme rundt i landet og møde mange af jer, selv om det jo selvsagt betyder der er verse-
rende sager.  
 



  

 

4 

 

HK’s motto er ”sammen er du stærkere”, det beskriver ret godt hvad min rolle er, nemlig 
ikke at stå i vejen, men at bakke op om TR og medlemmet, når der er brug for det.  
------------- 
 
Vi i Landsklubben har allerede haft fornøjelsen af Daniels selskab på vores sidste besty-
relsesmøde, og jeg er sikker på at han bliver et aktiv for os alle, så derfor skal der lyde et 
stort velkommen til Daniel. Samtidig skal der også lyde en stor og varm tak til Thomas 
Lynge Madsen, som nu i 10 år har stået til Landsklubbens rådighed. Thomas vil blive sav-
net, men er jo heldigvis ikke længere væk end vi stadig kan trække på hans mange kom-
petence, især her i overdragelsesfasen, hvor Daniel sættes ind i tingene. 
 

Temadag 
Landsklubben er i fuld gang med at planlægge den årlige tema-/uddannelsesdag for TR, 
TR suppleanter og kontaktpersoner. Indtil videre har vi fået fastlagt datoen, som bliver 
tirsdag d. 6. oktober 2015 fra kl. 10.00 til 16.00, og efter indhentning af diverse tilbud har 
vi endnu engang booket plads på Jørgensens Hotel, Søndergade 17-19, Horsens. 
 
Emnerne på mødet bliver som oplyst i sidste nyhedsbrev bl.a. generel information og ny-
heder fra hele Forsvarsministeriets område, HR-strategi og HR-portal m.m., så sæt allere-
de et kryds i din kalender. Vi håber at rigtig mange vil deltage. 
 
Arbejdspladsbesøg 
I sidste nyhedsbrev omtalte vi også arbejdspladsbesøg, og opfordrede til, at f.eks. klub-
berne rundt omkring på de forskellige tjenestesteder kunne melde ind, hvis de havde lyst 
til at få besøg af bl.a. Landsklubbens formand og faglig sekretær. Bestyrelsen havde håbet 
at det ville vælte ind med invitationer til møder, men desværre har vi ikke hørt fra nogen af 
jer endnu.  
 
Vi opfordrer derfor endnu engang til at I lader hører fra jer – møderne behøver ikke at væ-
re lange, og hvis I ikke kan få lov til at holde et sådan møde i arbejdstiden, så kommer vi 
også gerne til fyraftensmøder.  
 
OAO Forsvarskursus 
Kurset afholdes som tidligere oplyst i perioden 1. til 4. juni 2015 i Vingsted, og indbydelsen 
til kurset kom ud lige i starten af marts måned. Vi har denne gang fået i alt 10 pladser, og 
jdet må siges at landsklubben er totalt overvældet over interessen. I løbet af den første 
time efter udsendelse af indbydelsen blev 13 tilmeldinger modtaget. De 10 først-til-mølle er 
nu tilmeldt til kurset, og de øvrige er sat på en venteliste, hvis nogen skulle melde fra. 
Tovholder er landsklubbens formand. 
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NYHEDER FRA HK STAT 
 
Massivt ja til ny overenskomst 
Med 88% for og 9% imod godkendte HK 
Stats medlemmer den nye overenskomst ved 
urafstemningen, der sluttede d. 9. april kl. 12. 
Flere end hvert andet medlem gav sin me-
ning til kende, idet der var en stemmeprocent 
på 52,2%, hvilket ikke er sket siden uraf-
stemningen i 2002. Med udsigt til et ja også 
blandt de øvrige statsansatte fra de andre 
organisationer, kan overenskomsten træde i 
kraft med virkning fra 1. april. 
 
HK Stats formand Rita Bundgaard glæder sig over resultatet og det klare JA. Der har væ-
ret kørt en kampagne fra HK Stats side sammen med de lokale HK-afdelinger for at få flest 
muligt til at stemme og med et mål på minimum 50% i stemmeprocent, hvilket klart er op-
nået. Samtidig sender det et klart signal til alle arbejdsgivere i Staten om, at vi HK’ere er 
engagerede i og naturligt optagede af vores vilkår som statsansatte. Rita Bundgaard sen-
der desuden en stor tak til alle TR og andre fagligt aktive, som har gjort en kæmpe indsats 
for at skabe interesse for overenskomstfornyelsen og urafstemningen. 
 
Tag et Pensionstjek 
Sampension opfordrer alle til at tage et pensionstjek for at se om man har den rette løs-
ning. Pensionstjekket er et værktøj, der hjælper dig til at finde den løsning, der passer til 
dig. Når man gennefører et pensionstjek, får man et overblik over ens egen og familiens 
samlede økonomiske situation, hvis man f.eks. mister erhvervsevne, dør eller går på pen-
sion. Når du får resultatet af dit pensionstjek, har du mulighed for at modtage rådgivning, 
enten over telefonen eller online med en pensionsrådgiver i Sampensions skærmrådgiv-
ning. 
 
Det eneste du skal gøre er at følge disse få trin: 

1. Log ind på www.sampension.dk med din NemId 
 

2. Indhent tal fra Pensionsinfo – her tages højde for, at du kn have andre pensioner, 
opsparinger og forsikringer end din ordning i Sampension. Derfor skal du starte dit 
pensionstjek med at hente information om disse fra Pensionsinfo. 
 

3. Indtast oplysninger om din hustand og økonomi – du skal indtaste en række oplys-
ninger om din husstand og dine økonomiske forhold. Jo flere informationer du giver, 
des mere præcist bliver resultatet og dermed den rådgivning du kan få. 
 

4. Se hvordan du er stillet og book eventuelt en rådgivning – når du er færdig med ind-
tastningenre får du resultatet af dit pensionstjek. Du kan nu se, hvordan du er dæk-
ket ved pensionering, tab af erhvervsevne og død. 
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Resultater viser med røde, gule eller grønne lamper i hvilken grad du og din familie er sik-
ret. Er niveauet gult eller rødt, anbefaler Sampension, at du taler med en af deres pen-
sionsrådgivere. 
 
Når du er logget ind på www.sampension.dk med din NemId kan du samtidig se alt om din 
egen pensionsordning, herunder dine dækninger, dine indbetalinger, dit afkast og dine 
omkostninger samt gøre brug af en lang række selvbetjeningsområder. 
 
Portalen for tillidsvalgte 
På portalen for tillidsvalgte finder du alt, hvad du har brug for som f.eks. TR eller AMR. Du 
har oplysninger om medlemmer af din klub, så du altid har helt styr på, hvem der er aktive 
medlemmer, og om der er kommet nye til. Du kan finde overenskomsten herinde, ligesom 
du selv kan lægge egne dokumenter ind på din side, så du har alt samlet et sted. 
 
TR er jo ofte medlemmernes tætteste HK-kontakt ude på arbejdspladsen, og du bliver sik-
kert ofte spurgt om f.eks. barsel, ferie, opsigelse og pension, og mange af svarerne på 
dette kan du hurtigt finde på portalen. Portalen findes ved at gå ind på www.hk.dk og vælg 
den lille boks MitHK og log ind. Når du er inde kan du så benytte alle de mange værktøjer 
f.eks. håndbogen for TR eller AMR, oversigt over kurser, overenskomst og aftaler, nyheder 
fra HK, medlemshjælp m.m., og det er også her du finder navn og telefonnummer på din 
kontaktperson i den enkelte HK afdeling. 
 

 
 
 

Tina Tingberg 
E-mail: FMT-VAKP02@mil.dk  

FiiN: FMT-VAKP02 

Tlf. arbejde: 25 55 29 29 eller 72 81 88 02 

Tlf. privat: 60 17 05 30 

 

Er du på Facebook, så husk at tjekke HK Forsvarets Landsklub side  


