
 
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 

 

November 2015 

Nyhedsbrev nr. 5-2015 
 
 

Formanden har ordet 
Nu er det igen blevet tid for et nyhedsbrev fra Forsvarets Landsklub, og dermed også nogle ord fra 
mig. Siden sidst har der været godt gang i mødeaktiviteten, bl.a. har jeg været til møde i For-
svarsministeriets Personelfagligt Forum (FPF), hvor vi udover at godkende en ny forretningsorden 
for møderne, talte om hvad møderne i den nærmeste fremtid skal omhandle, og det var med stor 
tilfredshed fra min side, at man fandt frem til, at næste møde skal omhandle funktionsbeskrivelser 
(hvordan skal de anvendes og hvem giver input til dem og kategorifastsætter niveau for stillinger) 
samt de såkaldte type 40 stillinger under et samlet emne kaldet Stillingsstruktur. 
 
Desuden har der været afholdt Hovedsamarbejdsudvalgsmøde (HSU) i Forsvarsministeriet, og her 
blev bl.a. diskuteret Omprioriteringsbidraget, som har fyldt meget rundt omkring i de forskellige 
Styrelser. På HSU kunne flere af organisationerne fremføre meldinger fra deres TR rundt omkring i 
Styrelserne, at her blev der set på omprioriteringsbidraget som en spareøvelse på mellem 2,5 til 
5%, som evt. kunne føre til personelreduktioner, og dermed ikke blot som et forsøg fra Forsvars-
ministeriet på at omfordele penge i budgettet til planlagte projekter. Desuden var HR-målingen 
også i fokus, og der var enighed om at HSU på næste seminar vil bruge tid på at diskutere HR-
strategi og måling, og at man fra HSU side ikke vil kaste sig over hurtige løsninger, men virkelig få 
gennemarbejdet emnet og finde løsninger, som på lang sigt vil virke, bl.a. ved udarbejdelse af en 

fastholdelsesstrategi. 
 
Udover det planlagte HSU, har jeg desuden været indkaldt til et 
ekstraordinært HSU, hvor vi fik besked på at udflytningen af 
Statslige arbejdspladser ikke ville forbigå Forsvarets område. 
Det betyder bl.a. at lønadministrationen under Forsvarsministe-
riets Personalestyrelse (FPS) overføres til Forsvarsministeriets 
Regnskabsstyrelse i Hjørring med 22 stillinger fra FPS Hjørring 

og 32 stillinger fra FPS Ballerup. Ligeledes overføres 13 stillinger fra Forsvaret sammen med Geo-
datastyrelsen fra København til Aalborg. Der foreligger endnu ikke nogen endelig plan eller dato for 
overflytningen, men det er et emne jeg følger nøje op på, da hovedparten af de berørte medar-
bejdere fra FPS er HK’ere, og jeg er allerede nu i løbende kontakt med de berørte TR i både Hjør-
ring og Ballerup samt direktør for FPS Laila Reenberg, så vi sammen kan finde det bedste løsning 
for de berørte medarbejdere. 
 
Udover ovennævnte vil jeg blot ønske jer fortsat god læsning af vores nyhedsbrev – husk endelig 
at melde tilbage, hvis der er noget I specifikt gerne vil have belyst via vores nyhedsbreve. 
 

Vigtige datoer til jeres kalender 
Da jeg ved, at mange af jer sikkert har en både fyldt og travl kalender, både på arbejde og på 
hjemmefronten, vil jeg lige gøre lidt forhåndsreklame for nogle kommende datoer, hvor I måske har 
lyst til at deltage i HK arrangementer. 
 
Det første arrangement finder sted d. 7-8. juni 2016 og er HK Stat Kongres, som finder sted i 
Kolding. Her er der forhåbentlig mange fra Forsvarsministeriets område, der har lyst til at deltage, 
hvilket sker ved, at I melder jer som delegeret på de lokale HK Stat afdelingsgeneralforsamlinger i 
foråret 2016. 
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Den næste vigtige dato er d. 1-2. november 2016 hvor Forsvarets Landsklub afholder delege-
retmøde. Arragementet bliver afholdt som et 12/12-seminar med delegeretmøde d. 1. november, 
hvor der bl.a. skal ske valg af formand, næstformand og bestyrelse, og d. 2. november afholder vi 
så vores TR uddannelsesdag med et relevant tema. 
 
Sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu – da vi håber rigtig mange af jer vil deltage. 
 
 

Ny Forsvarsminister 
Onsdag d. 30. september blev Peter Christensen fra Venstre udnævnt til ny Forsvarsminister og 
minister for Nordisk Samarbejde, og skal dermed afløse Carl 
Holst på posten. Peter Christensen har været Folketingsmed-
lem i perioden fra 2001 til 2015, og har tidligere bl.a. været 
Skatteminister i 2011 samt haft diverse ordførerposter, bl.a. 
Finansordfører for Venstre i perioden 2011-2015.  
 
Peter Christensen er født i Sønderborg i 1975. Han er oprinde-
ligt færdiguddannet elektriker i 1997 og har desuden studeret 
til diplomingeniør. Peter Christensen gik ind i politik i 1996 og 
har bl.a. været amtsformand for Venstres Ungdom i Sønderjyl-
land og siden landsformand indtil han stillede om som folke-
tingskandidat. Peter er således en erfaren herre indenfor politik 
og i Forsvarets Landsklub ser vi frem til et forhåbenligt godt og 
konstruktivt samarbejde. 
 
 

Flekstid – regler og hvad er en god ide at få med – HK’s holdning 
Flekstid er et gode for medarbejderen, og det er et gode for arbejdsgiver. Opgaven er at finde den 
rigtige balance, så begge parter vinder lige meget ved aftalen. Læs her eksempler på hvad en 
flekstidsaftale bør indeholde, og de særlige opmærksomhedspunkter. Du kan finde en mere uddy-
bende artikel om emnet under ”Mit HK og handlingsanvisninger, Flekstidsaftaler” på internettet. 
 
Der er ingen centralt aftalt rammeaftale om flekstid i Staten, så der er ikke noget der er rigtigt eller 
forkert. Om det er en god eller mindre god aftale afhænger altså helt og aldeles af, hvad I har aftalt 
lokalt. For HK Stat er det vigtigste, at du som TR er opmærksom på de overvejelser I skal gøre jer, 
når I laver en aftale. Her vil vi prøve at ridse nogle af de baggrundsovervejelser op, som du bør 
have overvejet, inden du som TR laver en aftale: 
 
Formål, hvorfor ønsker vi en flextid?  
Hvilken adfærd ønsker vi - ønsker vi at fremme eller mindske?  
 
Hvem er dækket af aftalen?  
Er det kun dem på fast tid? Eller gælder den også dem på mere flydende tidsordninger. 
   
Hvornår?  
Hvilken Fix-tid vælger man at indføre? (Fix-tid = den tid på de enkelte hverdage, hvor alle medar-
bejdere skal være til stede, typisk 5 – 6 timer midt på arbejdsdagen). Der bør fastsættes en særlig 
fix-tid for deltidsansatte, ellers er flextid ikke eksisterende for dem. 
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Hvor meget?  
Antallet af timer man kan spare op har en stor effekt på om du kan få overtidsbetaling fremadrettet, 
det kan også gøre det vanskeligt for den enkelte at ”komme af med puklen”, det kan derfor være 
godt at have aftaler om maksimalt 15-30 timer +/-. 

  
Afvikling 
Må man holde hele dage? Hvornår, hvor mange og efter aftale med 
hvem?  
 
Planlagt arbejdstid/kontortid 
For at adskille flekstid og arbejdstid jf. overenskomsten, anbefaler HK 
Stat, at der fastsættes en (teknisk) daglig arbejdstid som svarer til fuld-
tidsnormen 7,4 timer.  
Det vil være den teknisk planlagte arbejdstid I kan ”falde tilbage på”, 

når der f.eks. er helt eller delvist fravær, eller I skal adskille flekstid og overarbejde den enkelte 
dag. 
 
Pålagt overarbejde/merarbejde  
Fordi man har en flekstidsaftale om placering af de 37 normaltimer - er arbejdstidsreglerne om 
overarbejde og ulempetillæg efter kl. 17 og i weekender ikke sat ud af kraft.  Men hvornår går man 
fra flekstid til overarbejde?. Se mere her om i handlingsanvisningen under ”Mit HK”.  
På nogle arbejdspladser kan man først få overarbejde, når det pålagte arbejde strækker sig ud 
over flekstiden. Det betyder, at hvis der fx er en lokal flextid til kl. 18.00 – og medarbejderen er 
mødt kl. 8 og pålægges overarbejde – så vil tiden fra 8 – 18 være flekstid, og først derefter vil der 
kunne registreres overarbejde. Det er efter HK/Stats opfattelse en, for medarbejderen, uheldig af-
tale. 
 
En lokal aftale kan indeholde bestemmelser fra jeres personalepolitik og jeres kutymer i forhold til 
fx læge/tandlægebesøg, vær ekstra opmærksom på hvordan disse forhold fortsat tilgodeses efter 
indførsel af flekstid.  
 
Vigtigt at huske 
Flekstidsaftaler indgås som lokalaftaler på et tjenestested eller hos en myndighed, og en flekstids-
aftale kan aldrig aftales i SU-regi. 
 

TR-uddannelse i Horsens 
Forsvarets Landsklub har den 6. oktober 2015 afholdt den årlige uddannelsesdag for TR og TR-
suppleanter på Jørgensens Hotel i Horsens.  
Der var tilmeldt 35 deltagere, så det var en dejlig stor flok, som var 
samlet til en dag, som primært stod i HR-strategiens tegn.  
 
Vi havde besøg af Martin Krusbæk fra FPS HR Service, som fortalte 
om de ting HR Service kan tilbyde de ansatte i Forsvaret og guidede 
os rundt på HR-portalen. Derefter havde vi besøg af direktør ved FPS 
Laila Reenberg, som udover at fortælle om HR-strategi m.m. også gav 
et indblik i hvordan hun så HK’ernes rolle i fremtiden, og påpegede 
hvor vigtigt det var, at HK’erne fortsat uddannede sig og var parat til 
løbende kompetenceudvikling.  
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Udover en stor mængde spørgsmål til både Martin og Laila, havde Landsklubben desuden på for-
hånd modtaget en serie spørgsmål fra dagens deltagere, og sidste del af dagen blev brugt på at 
besvare disse samt andre aktuelle spørgsmål, så inden alle kunne drage hver til sit nåede vi rigtig 
langt rundt.  
 
På Forsvarets Landsklubs vegne kan jeg kun sige tusind tak for en rigtig dejlig dag med en flok 
utrolig engagerede deltagere. Vi håber at mindst lige så mange af jer vil deltage næste år. 
 
 

Årlige lønforhandlinger 
Vi har det sidste stykke tid set eksempler på udmeldinger omkring de årlige lønforhandlinger, hvor 
ledelsen centralt fastlægger en bestemt fordeling af engangsvederlag og varige tillæg. Denne for-
deling danner så – efter deres opfattelse – rammen for de lokale forhandlinger. Konkret har vi set 
to tilfælde, hvor det er meldt ud, at fordelingen er 75 pct. engangsvederlag og 25 pct. varige tillæg.  
  
En arbejdsgiver kan sagtens have et udgangspunkt eller et udspil om en bestemt fordeling, men i 
henhold til Fælleserklæringen (kan findes på Internettet www.nyeloensystemer.dk), kan de ikke 
fastlægge den ensidigt. Vi vil gerne have overblik over, hvor udbredt det her er. Hvis I har kend-
skab til lignende udmeldinger rundt omkring (gerne på skrift), må I derfor gerne sende dem til For-
svarets Landsklub. Bemærk dog, at der pt. kun er tale om, at vi ønsker at skabe overblik. 
 
 
 

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  
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