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Nyt fra formanden 
Ja, så sidder du igen med et nyhedsbrev fra Forsvarets Landsklub, og jeg vil forsøge at fortælle lidt 
om hvad der er sket og sker rundt omkring under Forsvarsministeriets område. På trods af det nu 

er sommerferieperiode, så ligger alt jo ikke helt stille, og 
efter folketingsvalget har vi jo bl.a. fået en ny Forsvars-
minister. Det blev Carl Holst fra Venstre, og det bliver da 
spændende at se, hvad det evt. medfører af forandrin-
ger. 
 
Lige inden jeg gik på sommerferie blev der afholdt rigtig 
mange møder, også selv om der blev udskrevet folke-
tingsvalg. Af disse kan jeg bl.a. nævne møde i For-
svarsministeriets underudvalg for HR (FMN UHR), hvor 
vi bl.a. behandlede Forsvarsministeriets Mangfoldig-
hedspolitik samt Personalepolitik, som begge er emner 

der vil blive behandlet løbende i dette udvalg. Derudover fik vi en status på arbejdet med retnings-
linjer for kompetenceudvikling, hvor arbejdsgruppen nu har fået drøftet formål, omfang og overord-
net indhold af de koncernfælles retningslinjer. Ved det næste UHR møde i august forventes et ud-
kast at ligge klar til drøftelse.  
 
På UHR mødet blev ligeledes givet en status vedr. Jobbanken, som er et internt arbejdsredskab 
for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), og status var at der p.t. er 38 medarbejdere, der 
skal placeres jobmæssigt. Disse medarbejdere er hovedsagelig i Jobbanken fordi de har forrettet 
tjeneste i udlandet og får hjælp til at finde en stilling når de vender tilbage til Danmark. Derudover 
er FPS i fuld gang med at udføre en evaluering af bemandingssystemet, og her kunne man oplyse, 
at FPS i gennemsnit bruger 51 dage på en rekrutteringsproces, som dermed lever op til det fast-
satte mål på 90 dage i resultatkontrakten. 
 
Jeg har desuden deltaget i mit første møde i Brancheudvalget under Forsvarsministeriets ressortom-
råde. Dette brancheudvalg har bl.a. til opgave indenfor Forsvarsministeriets brancheområde og i 
samarbejde med politiske udvalg i Kompetencesekretariatet at bidrage til og understøtte kontinuer-
ligt fokus på kompetenceudvikling inden for Forsvarsministeriets ressortområde. Brancheudvalget 
varetager desuden de formelle opgaver i relation til AMU-systemet, og opgaverne består bl.a. af 
følgende: 
 
• Understøtte anvendelsen af Aftale om kompetenceudvikling samt gennemførelse af særlige 

indsatsområder udpeget af overenskomstparterne 
• Medvirke aktivt til i forskellige udviklingsaktiviteter og –projekter målrettet kompetence- og job-

udviklingen inden for Forsvarsministeriets ressortområde. 
• Planlægge og gennemføre seminarer og workshops for myndighederne med henblik på fremme 

af strategisk og systematisk kompetenceudvikling 
• Sikre at udviklede uddannelser og andre produkter bliver tilgængelige efter forsøgsprojekter er 

afsluttet via markedsføring på Forsvarets HR-portal og andre relevante informationskanaler. 
• Komme med forslag og ideer til projekter i forbindelse med tilskud fra FUSA inkl. målgruppemid-

ler afsat til OAO-, CO10- og AC-området 
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• I relation til AMU-systemet at være medvirkende til at udvikle, kvalitetssikre og markedsføre 
arbejdsmarkedsuddannelse af relevans for det militære jobområde. 

 
Udvalgets sammensætning består af personer udpeget af Forsvarsministeriet fra de enkelte myn-
digheder samt personer udpeget fra de faglige organisationer i regi af OAO, CO10 og AC, hvilket 
vil sige at jeg repræsenterer HK i udvalget sammen med bl.a. folk fra HKKF, CS, FLO, 3F osv.  
 
Det ser ud til at være et meget spændende udvalg, der iværksætter mange gode projekter og som 
kommer medarbejderne til gode. Heraf kan bl.a. nævntes projekter vedr. ”FOKUS på udviklings-
samtalen”, ”Kompetenceudvikling af Forsvarets HR-partnere”, ”Effektivisering og udvikling af 
LEAN-kompetencer”, ”Kerneopgavens foranderlighed i en politisk styret virkelighed” samt mange 
andre projekter, som enten retter sig til en specifik myndighed, eller projekter der er af mere gene-
rel karakter. 
 
Jeg har desuden siden sidst haft fornøjelsen af at deltage i møder på et par forskellige arbejds-
pladser, bl.a. ved Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) i Karup og ved OPLOG Frederikshavn 
samt et træf for alle lærlinge og elever ansat ved Forsvarets Hovedværksteder. Det er altid en rig-
tig stor fornøjelse for mig at komme omkring i landet og møde jer, og allerede nu har jeg bl.a. haft 
en snak med tillidsrepræsentanter (TR) fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 
og Forsvarsakademiet (FAK) om besøg her efter sommerferien, men jeg modtager gerne flere for-
slag og invitationer fra andre myndigheder. 
 
Til sidst, mens jeg har ordet, vil jeg da lige ønske jer alle en rigtig god sommer samt opfordre til at I 
sender mails til mig, hvis der er emner I gerne vil have belyst i nyhedsbreve eller hvis der er noget I 
mener Forsvarets Landsklub skal gøre for jer.  
 
God fornøjelse med resten af nyhedsbrevet 
 

Nyt fra pensionssagen – af HK STAT sekretariat. 
HK Stat har været til møde med FPS vedrørende den store pensionssag vi har haft kørende om-
kring pension af udligningstillægget til medarbejdere omfattet af civilarbejderloven. Formålet med 
mødet var at få en status på efterreguleringerne og klarhed over 
den metode forsvaret har anvendt. Den afsagte voldgiftsdom 
betyder at: 
 

• Der skal efterbetales pension til alle kontorfunktionærer 
(PKAT 240), der var omfattet af civilarbejderloven, og som 
ved overgang til ”Ny Løn” fik et udligningstillæg i 2003 (LKO 
2222). Dog fandt højesteretsdommeren, at der skulle træde 
en forældelsesfrist i kraft. Den bevirker, at der kun sker efter-
regulering for de udligningstillæg, der blev ydet efter juni 
2006.   

• Udligningstillægget blev givet til personer, som oplevede en 
lønnedgang ved overgang til det nye lønsystem i 2003. Hvis man ikke oplevede en lønnedgang, 
fik man ikke et tillæg og skal derfor ikke efterreguleres.  

• Der har været en del uklarhed omkring det tillæg, som medarbejderne fik for den førstkommen-
de anciennitetsstigning i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem. Dette tillæg er ikke 
pensionsgivende og må ikke forveksles med udligningstillægget.  

• Hvis ens udligningstillæg er blevet forhandlet om til en anden type pensionsgivende tillæg via 
dine forhandlere undervejs i forløbet, så skal du ikke efterreguleres efter den dato. 
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FPS har gennemgået 1.079 sager, hvilket har betydet en udbetaling på mere end 7,5 mio. kr. Ud af 
de 1.079 medarbejdere er der ca. 300 medarbejdere, som ikke har fået en efterregulering på grund 
af de ovennævnte punkter ikke var overholdt. FPS har tilkendegivet, at de vil have sagsbehandlet 
alle sager inden sommerferien. 
 
Generelt kan vi sige at metoderne til beregninger lavet af FPS er korrekte, ligesom de tvivlseksem-
pler vi havde med til mødet også viste sig at være korrekte. Den nedsatte task force i FPT, har ar-
bejdet grundigt og seriøst.  
 
Vi har aftalt følgende med FPS, Løn og Pensionsafdelingen, som kan kontaktes på Tlf.: +45 728 

19000: 
 

• Hvis du ikke har hørt fra FPS omkring din sag, så kontakt FPS.  
• Hvis du har fået besked om din sag og du ikke er enig i vurderingen, så kontakt FPS og bed om 

det konkrete beregningsskemaet og en forklaring.  
• Er du stadig uenig i beregningen, da kan du kontakte konsulenterne i HK Stat i den lokale afde-

ling, vi vil være behjælpelige med at se dem efter.  
 

Men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte HK STATs sekretariat på telefon 3330 4343 
 

OAO Forsvarskursus i Vingsted 
Kurset for 2015 blev afholdt i perioden fra d. 1. til 4. juni på Vingsted Centret nær Vejle. Det er et 
kursus som specifikt henvender sig til TR eller TR suppleanter fra OAO, og dette år havde vi det 
største deltagerantal nogensinde. Fra HK STAT havde vi fået tildelt 10 pladser på kurset og der var 
virkelig rift om disse pladser, og jeg var derfor nød til at oprette en venteliste med de HK’ere der 
gerne ville med udover de 10 fra ”først-til-mølle” tilmeldingen. Næste år i 2016 må vi derfor se om 
ikke vi evt. kan få tildelt lidt flere pladser, og det kan jo f.eks. gøres ved at vi generelt forøger med-
lemstallet af HK’ere under Forsvarsministeriets område. 

 
Selve kurset var iflg. tilbagemeldingerne en forry-
gende succes, og på egne og HK-deltagernes 
vegne tror jeg godt jeg kan sige, at vi havde 4 rigtig 
gode og oplysende dage sammen i Vingsted. Vi 
havde som den første besøg af Forsvarschef Peter 
Bartram, og derefter fulgte de 3 chefer for hvert 
værn under VFK Hans-Christian Mathiesen, 
M.A.L.T. Nielsen og Frank Trojahn. For at give en 
bred information havde vi desuden besøg af kon-
cernstyringsdirektør Bjørn Bisserup, chefen for 
Hjemmeværnet (HJV) Finn Winkler, direktøren for 
Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen, afdelings-

leder for Forsvarets Efterretningstjeneste Kasper Høeg-Jensen samt konsulent fra Sampension 
Jakob Juul-Thorsen. Desuden var der lavet et særligt aftenarrangement, hvor dekanen for FAK Ole 
Kværnø ”underholdt” med sit syn på Danmark, som strategisk aktør ude i Verden – et foredrag, 
som vakte stor begejstring på trods af det var sidst på dagen og mange generelt var trætte efter en 
lang kursusdag. 
 
Hvordan programmet for 2016 kommer til at se ud, vides endnu ikke, men jeg er sikker på at jeg 
sammen med OAO Forsvars Infogruppe nok skal få stablet et nyt kursus på benene, som vil være 
interessant for alle.  
 
Ønsker I at se billeder fra kurset, kan disse ses på vores facebook side HK Forsvarets Landsklub 
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Temadag 
Blot en lille påmindelse til alle TR og TR suppleanter om at sætte et kryds i kalenderen, når vi i 
Landsklubben afholder den årlige tema-/uddannelsesdag tirsdag d. 6. oktober 2015 fra kl. 10.00 
til 16.00 på Jørgensens Hotel, Søndergade 17-19, Horsens. 
 
Emnerne vil bl.a. være generel information og nyheder fra hele Forsvarsministeriets område, HR-
strategi og HR-portal m.m., samt de til dagen indkomne emner fra jer selv, idet vi sammen med 
indbydelsen, der udsendes her efter sommerferie, vil anmode jer om at I sammen med jeres til-
melding fremsender evt. spørgsmål til Landsklubben, så vi har en mulighed for at give jer korrekte 
og fyldestgørende svar på disse. 
 
 

NYHEDER FRA HK STAT  
 

Uddannelse i personalejura skal gøre HK’s TR stærkere 
TR i HK Stat kan styrke deres TR-grunduddannelse ved at supplere med personalejura på akade-
miniveau og dermed opnå 10 ECTS-point. På sigt skal ordningen gælde for alle nyvalgte tillidsre-
præsentanter i HK. Tilbuddet opfylder et længe næret ønske 
fra TR om en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen 
vil ruste TR til endnu bedre at kunne varetage medlemmernes 
interesser over for arbejdsgiveren. TR får en viden, der mat-
cher HR-medarbejderens – som er arbejdsgiverens forlænge-
de arm. Det stiller TR og dermed medlemmerne endnu stær-
kere. 
 
På sigt er det planen, at alle nyvalgte TR’er i de 4 sektorer i 
HK vil blive tilbudt uddannelsen som et supplement til deres 
grunduddannelse.   Undervisningen og eksamen på det akademimodulet vil blive planlagt og gen-
nemført sammen med en erhvervsskole. 
 

Andre uddannelsesmuligheder via HK STAT   
Nu kan du tage en akademiuddannelse i ledelse med fokus på arbejdsmiljø, coaching og social 
kapital. Fagene henvender sig særligt til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 
(team)ledere. De udbydes af konsulentfirmaet SundTrivsel i samarbejde med Københavns Er-
hvervsakademi. Man kan enten tage en fuld akademiuddannelse eller enkelte fag. Undervisningen 
foregår i København, men på sigt kan man godt forestille sig, at disse uddannelser vil brede sig ud 
i resten af landet. 
 
Arbejdsmiljø  (10 ECTS) 
Giver dig kompetencerne til at opbygge en arbejdsmiljøorganisation og til at forbedre det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø. 
    
Arbejdsmiljø Ledelse (10 ECTS) 
Sådan systematiserer og leder du jeres arbejdsmiljøindsats. Faget gør dig også i stand til at styre 
processer omkring arbejdsmiljøcertificering.    
 
Coaching i organisationer (10 ECTS) 
Brug coaching som et redskab til at justere arbejdsprocesser og formidle praksisnære løsninger til 
dine kollegaer og ledere.    
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Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS) 
Få coachende redskaber til at løse organisatoriske konflikter på både individ- og gruppeniveau.    
 
Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)  
Få kompetencer til at styrke tilliden, retfærdigheden og samarbejsevnen (kaldet social kapital). Det 
giver mere trivsel og øget produktivitet.    
 
Procesfacilitering (5 ECTS)  
Træning i at facilitere både processer og møder, så de bliver involverende, effektive og målrettede. 
   
Læs mere om fagene, tid, sted, tilmelding og økonomisk støtte på internetsiden 
www.sundtrivsel.dk 
 

 

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  


