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Formanden har ordet. 
Nu nærmer julen sig hastigt og dermed også et nyt år, som helt sikkert vil byde på mange udfor-
dringer og oplevelser for os alle, herunder bl.a. en ny Forsvarschef og et nyt forsvarsforlig. Inden 
da vil Landsklubben dog lige samle op på hvad der er sket her igennem den sidste halvdel af 2016. 
 
Den helt store begivenhed i Landsklubben var jo bl.a. afholdelse af vores delegeretmøde d. 1. no-
vember 2016 på Jørgensens Hotel i Horsens og en efterfølgende temadag d. 2. november 2016. 
Vi endte ud med et pænt fremmøde af både delegerede og gæster, og vi har fået mange fine tilba-
gemeldinger på de to dage, men det er da helt sikkert, at vi om 4 år håber vi kan samle endnu flere 
delegerede.  
 
Fra delegeretmødet kan nævnes, at der blev vedtaget to mindre ændringer til vedtægterne og der 
blev valgt formand, næstformand samt en ny bestyrelse, som kom til at bestå af både gengangere 
og nye medlemmer – navnene kan I se herunder med en påtegnelse af hvem de repræsenterer. 
 
Formand: Tina Pihl Tingberg Hele Forsvarsministeriets område 
Næstformand: Henrik Grubak Styrelserne Østdanmark 
 Birgit Niebuhr Styrelserne Vestdanmark 
 Susan Reinholt Christensen Hæren 
 Nina Ottesen Søværnet 
 Mette Gertsen Flyvevåbnet 
 Annette Floor Agerskov Hjemmeværnet 
 
De øvrige beslutninger og valg af suppleanter m.m. fremgår af referatet, som er vedhæftet dette 
nyhedsbrev. 
 
På mødet blev der fra gæsternes side holdt tale af HK Stat formand Rita Bundgaard, som bl.a. 
påpegede vigtigheden af TR’ernes tilstedeværelse ude på de enkelte arbejdspladser samt at man 
alle steder opbygger et godt fællesskab. Viceforsvarschef Per Ludvigsen holdt også en tale, og 
overbragte bl.a. en hilsen fra Forsvarschef Peter Bartram og slog fast, at Forsvaret bestemt ikke 
kan undvære HK’ernes arbejde, og han derfor gerne ville takke dem for deres store arbejde overalt 
i Forsvaret. 
 
På delegeretmødet blev der ligeledes vedtaget en Strategi- og handleplan for perioden 2016-2020, 
som i hovedpunkter angiver de emner, som bestyrelsen vil arbejde med i de kommende 4 år. Det 
drejer sig om nedenstående emner, som dog for hvert år vil blive uddybet bl.a. med en aktivitets-
plan m.m. via de årlige økonomiforhandlinger 
 
Implementering af forsvarsforlig 
Landsklubben vil i samarbejde med HK Stat forsøge at påvirke forhandlingerne om forliget under 
hele processen for at sikre det bedste resultat for HK’erne i Forsvaret.  
 
Flytning af Forsvarets arbejdspladser 
Landsklubben vil også i den kommende periode arbejde for at sikre at eventuelt berørte medarbej-
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dere bliver behandlet efter gældende regler i Forsvaret, og at arbejdspladser der bliver flyttet forbli-
ver HK stillinger også efter flytningen. Vi vil også fortsat være aktive ved ny ansættelser lokalt. 
 
Temadage for TR 
Landsklubben vil fortsat gerne afholde årlige temadage for TR, hvor der lægges vægt på relevante 
emner for opgaven som TR i Forsvaret. Alle opfordres til at komme med eventuelle ønsker til em-
ner på de kommende møder. 
 
Lokale klub besøg 
Landsklubbens bestyrelse vil også i den kommende periode prioritere at komme ud og sætte 
landsklubbens arbejde på dagsordenen lokalt. Det er en vigtig kanal for viden om, hvad der er de 
daglige problemstillinger for lokale TR og medlemmer. 
 
Samarbejde med lokale HK afdelinger 
Landsklubben vil fortsat hjælpe med, og bakke op om de afdelinger der ønsker at have tilbud til de 
lokale TR i Forsvaret, f.eks. via netværksarrangementer.  
 
OAO Forsvar 
Landsklubben vil arbejde for det gode samarbejde med de andre organisationer i Forsvaret under 
OAO, her under arbejde med det årlige kursus for TR. 
 
Nyhedsbrev og Sociale medier 
Bestyrelsen vil udbrede kendskabet til arbejdet med og i de mange udvalg vi er repræsenteret i, 
igennem nyhedsbrevet og de sociale medier.  
 
Temadagen bød bl.a. på indlæg om kontorelever i Forsvaret, lønforhandlingernes rammer og reg-
ler samt en generel orientering om nyheder og diverse tiltag fra både Forsvarsministeriet og 
Landsklubben. 
 
I dette nyhedsbrev har vi forsøgt at samle op på nogle af de ting som rører sig netop nu, og som vi 
modtager mange henvendelse om. Vi håber dog, at I som altid, vil være med til at melde emner ind 
til os, når og hvis der er noget I gerne vil have landsklubben tager op. Dette kan gøres enten ved at 
rette henvendelse direkte til mig som formand, men I må også meget gerne benytte jer af de øvrige 
medlemmer af bestyrelsen, som jo er valgt til at repræsentere specifikke områder af Forsvarets 
Landsklub. 
  
 

Opsagte kutymefridage gælder ikke for Forsvaret 
Der har været talt og skrevet meget om at statsansatte mister fridage, hvilket vil sige at mange nu 
selv skal betale for at holde fri juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag uden på nogen måde at 
få kompensation for opsigelsen af disse kutymemæssige fridage. I den forbindelse har Landsklub-
ben fået flere henvendelser fra bekymrede tillidsfolk, som i første omgang også troede, at det var 
gældende for de ansatte under Forsvarsministeriets område. Det kan vi hermed berolige med ikke 
er tilfældet – Forsvarsministeriet har ikke opsagt de kutymemæssige fridage, og de håber vi selv-
følgelig heller ikke på at de gør i fremtiden. 
 
Problemet med de kutymemæssige fridag er, at de som ordet antyder ikke er skrevet ind i de for-
handlede overenskomster, og derfor kan arbejdsgiverne opsige kutymen med et varsel. Når de 
statsansatte selv skal betale for 3 fridage, svarer det til en lønnedgang på 1,2 procent, idet hver 
fridag svarer til 0,4 procent af årslønnen. For en HK’er med en månedsløn på 31.000 kr., udgør 3 
mistede fridag derfor en værdi af ca. 4.500 kr. om året.  
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Lægebesøg i arbejdstiden 
Forsvarets Landsklub har fået rigtig mange henvendelser i forbindelse med Østre Landsretsdom-
men af 31. oktober 2016 vedr. om undersøgelse hos speciallæge er omfattet af funktionærlovens 
sygdomsbegreb, og hvad denne dom i fremtiden vil komme til at betyde for medarbejderne i For-
svaret. Indtil nu er der ikke kommet nogle egentlige retningslinjer fra hverken Moderniseringssty-
relsen eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse om konsekvenserne af denne dom, og hvordan 
man skal forholde sig, hvis man har brug for at konsultere en speciallæge, men lige så snart der 
evt. meldes noget ud, vil Landsklubben selvfølgelig bringe det i et nyhedsbrev. 
 
Dommen siger dog iflg. HK Stats hjemmeside, at hvis man skal til speciallæge i arbejdstiden, og 
der ikke er mulighed for at få lagt undersøgelsen udenfor arbejdstiden, så har man ret til det uden 
at blive trukket i løn eller bruge afspadseringstimer, hvis man er omfattet af Funktionærloven. 

 
 
Civile karrieremuligheder – nyt på HR portalen 
I forbindelse med den seneste HR-måling blev der af Forsvarsministeriet (FMN) iværksat 11 HR-
tiltag, hvoraf det ene omfattede civiles karrieremuligheder. I den forbindelse vil FMN gerne investe-
re tid og andre ressourcer i udviklingen af medarbejderne, og et af de første skridt i den retning var 
etablering af en ny hjemmeside om civiles karrieremuligheder fordelt på kontoruddannede, akade-
mikere og håndværkere. Under hver af disse kategorier er der så skitseret hvilke muligheder man 
ser i forbindelse med en karriereudvikling, og disse sider vil løbende blive udviklet og forbedret 
bl.a. i samarbejde med Landsklubben. Link til siden på intranettet er indsat her, så du selv kan læ-
se videre om tingene. 
 
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Karriere/civil_karriere/Sider/civ-karriere.aspx 
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har desuden besluttet at de vil yde en generel vej-
ledning om kompetence- og karriereudvikling til medarbejdere, akkurat som de tidligere har ydet 
vejledning til chefer og ledere. Man kan derfor nu som medarbejder ringe til FPS HR-rådgivning på 
telefon 3266 5566 fra kl. 09.00 til 14.00 på alle hverdage eller skrive til FPS via formular på HR-
portalen på internettet. Initiativet har til formål at klæde dig på som medarbejder til at drøfte rele-
vante kompetenceudviklings- og karrieremuligheder med din nærmeste chef. Du kan læse mere 
om dette på intranettet via nedenstående link: 
 
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Karriere/Sider/kkv.aspx 
 

 
OAO Forsvarskursus i Vingsted 
OAO Infogruppen er allerede i fuld gang med at planlægge næste års OAO Forsvarskursus for 
tillidsrepræsentanter, og vi kan allerede nu love at kurset bliver spændende og en lille smule an-
derledes. Kurset vil finde sted i Vingsted fra d. 15. til 18. maj 2017. Invitationen til kurset vil for-
venteligt blive udsendt i løbet af februar måned, og tilmelding vil for HK’ernes vedkommende igen 
skulle ske direkte til Landsklubbens formand efter princippet ”først til mølle”. 
 
 

Kommende emner i nyhedsbrevene 
For ikke at gøre dette nyhedsbrev alt for langt, har vi besluttet i stedet at påføre nogle kommende 
emner, som vi i Landsklubbens bestyrelse mener kunne have jeres interesse. Det vil bl.a. være 
følgende: 
 

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Karriere/civil_karriere/Sider/civ-karriere.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Karriere/Sider/kkv.aspx
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 Aktuelle emner fra Landsklubbens område og HK Stat 

 En nærmere præsentation af Landsklubbens bestyrelsesmedlemmer 

 Noget om Landsklubbens opgaver og de udvalg vi sidder i 

 Besøg på tjenestesteder eller ved netværkssammenkomster 

 

I forbindelse med det sidste emne vil Landsklubben også hermed opfordre jer alle til at overveje, 
om det er i 2017 I ønsker et besøg fra os. Vi vil jo meget gerne ud på de forskellige tjenestesteder 
og hører om det der rører sig ved jer …. så derfor tag kontakt til en af os i bestyrelsen, så vi kan 
finde en dato. 
 
Her til slut vil Forsvarets Landsklub sige tak for året 2016, og ønske jer og jeres familie en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til samarbejdet i 2017, og håber på at møde rigtig mange 
af jer rundt omkring i Danmark. 
 
 

 

 

Med venlig hilsen 
 

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 og ”like” HK Forsvarets Landsklub side 

mailto:FMT-VAKP02@mil.dk

