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Forligsstatus. 
Ud over offentliggørelsen omkring etablissementer er der ikke afgø-
rende nyt omkring forligsimplementeringen. 
 
Der arbejdes i diverse grupper/myndigheder med den videre imple-
mentering, herunder arbejdet med BC for myndighederne. 
 
Vær opmærksom på, at Business Cases (BC) skal drøftes i lokale SU. 
 
Næste møde i Følgegruppe Forligsimplementering finder sted 29. april, 
og landsklubben vil, hvis vi mener der er afgørende nyt, tilskrive klub-
berne. 
 
Frivillig fratræden i Forsvaret. 
På Forsvarets arbejdspladser er man mange steder i gang med at ud-
byde frivillig fratræden. Retningslinjer er udsendt til arbejdspladserne. 
 
I den forbindelse skal medlemmerne altid huske følgende: 
 
Tag altid kontakt til din A-kasse. 
 
Tag altid kontakt til din lokale HK-afdeling. Afdelingen og ikke den en-
kelte TR skal formalisere aftalerne og bliver kontaktet af HK/Stat og 
FPT via Laila Klausen i HK/Stat. 
 
Husk at civilarbejdere rammes af førtidspensioneringsfradraget, hvis 
de tager imod frivillig fratræden. 
 
Husk at være opmærksom på varsel. 
 
Processen ser således ud lige nu for de større myndigheder: 
FPT (bemandingsmøde afholdt. Partshøring 3. april). 8 medlemmer har 
takket ja til et tilbud. 
FSU (Frivillig fratræden er sat i gang 25. februar). 
FAK (Frivillig fratræden sættes i gang 8. marts). 
FKIT (Frivillig fratræden sættes i gang 11. marts.) 
FBE (Frivillig fratræden sættes i gang 15. marts). 
FRT (Frivillig fratræden sættes i gang 15. marts). 
FMT (Frivillig fratræden sættes i gang primo april). 
 
Landsklubben har erfaret, at der nogle steder ude på tjenestestederne, 
og desværre også blandt nogle få TR er den opfattelse, at det ikke kan 
betale sig at søge frivillig fratræden. 
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Landsklubben anbefaler klart, at man søger, får et tilbud og så 
går i sin A-kasse og drøfter tilbuddet med dem. 
 
Vær opmærksom på de tidsfrister der bliver meldt ud i det pågældende 
område. 
 
Følgende links er relevante - men husk at det er teknisk stof: 
 
Generelt om frivillig fratræden - ser her: 
http://pav.perst.dk/Publikation/Frivillig%20fratraeden.aspx?showContent=1 
 
Læs også følgende link om A-kassen om modregning og overholdelse af varsel 
svarende til opsigelsesvarslet. Medlemmerne skal ALTID tage kontakt til A-
kassen inden de takker ja: 
http://www.hk.dk/akasse/udbetalinger_og_regler/hvad_nu_hvis_du/faar_en_
fratraedelsesgodtgoerelse 
 
For civilarbejdere og førtidspensioneringsfradraget - se her: 
http://pav.perst.dk/Publikation/Pensionsordninger/Tjenestemaend/Egenpensi
on/Fradrag%20ved%20fortidspensionering%20pa%20grund%20af%20alder.
aspx 
 
OK13 – status. 
Som I ved, er der stor uro om overenskomstforhandlingerne. HK/Stat 
orienterer løbende på deres hjemmeside. Se f.eks. følgende: 
 
http://www.hk.dk/stat/nyheder/nyhedsarkiv/marts_2013/statsansatte
_laerere_bliver_lockoutet_overenskomstens_skaebne_er_uvis 
 
På Forsvarets område ser det ud til, at Forsvarets civile faglærere 
rammes på følgende seks skoler: 
 
Søværnets Specialskole 
Fighter Wing Skrydstrup 
Air Force Training Centre 
Forsvarets Sundhedstjeneste 
Forsvarets Center for Digital forvaltning og uddannelse 
Veterancentret 
 
Medlemmer eller tillidsfolk skal udelukkende følge situationen via 
HK/Stats hjemmeside, hvor der kommer nyt om situationen. 
 
Ny Løn. 
Vi har tidligere udsendt en mail omkring arbejdet med FPT om Ny Løn 
og der henvises hertil for nærmere detaljer. 
 
Fratrædelsesgodtgørelse ved uafbrudt ansættelse i 12-15-18 
år. 
Når man har været ansat i Forsvaret uafbrudt i 12, 15 eller 18 år er 
man berettiget til såkaldt fratrædelsesgodtgørelse, svarende til hen-
holdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Dette gælder også hvis man bliver 
afskediget og går direkte på pension, og fratrædelsesgodtgørelsen for-
falder med et samlet beløb ved arbejdsforholdets ophør. 
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Det har vist sig, at der flere stede er rejst tvivl om man har ret til fra-
trædelsesgodtgørelsen, fordi man har kunnet læse i pressen, at retten 
i Danmark om en måned vil afgøre om man vil følge den EU dom, der 
tidligere er afsagt om disse regler. Denne dom betyder dog intet for 
ansatte i Forsvaret, da vi 1. april 2009 ved indgåelse af OAO Fælles-
overenskomsten fik indskrevet, at det også gælder medarbejdere der 
går direkte på alderspension, hvilket også fremgår af PAV stk. 31.3.8.1 
Funktionærer. 
 
Begrebet ”Uafbrudt beskæftigelse” i relation til tjenestefrihed blev for-
tolket i Sø- og Handelsretten i 1993, og her blev det tolket således, at 
tjenestefrihed uden løn medfører en tidsbegrænset suspension af an-
sættelsesforholdet, og at medarbejderen ved tilbagekomst til samme 
institution, her Forsvaret, genindtræder i sine rettigheder med hensyn 
til opsigelsesvarsel, lønanciennitet m.v. Derfor må det også vedr. ”uaf-
brudt beskæftigelse” anses for at være opfyldt, idet dog tjenestefri-
hedsperioden ikke medregnes ved beregningen af, om man har været 
ansat i 12, 15 eller 18 år. 
 
Godtgørelsen beregnes på grundlag af den indtægt medarbejderen har 
ved ansættelsesforholdets ophør inkl. bidrag til pensionsordning. Fra-
trædelsesgodtgørelse betragtes ikke som løn i ferielovens forstand, og 
der skal derfor ikke beregnes feriegodtgørelse af beløbet. 
 
Omstillingsstøtte til afskedigede medarbejdere 
Forsvaret ønsker at støtte medarbejdere der afskediges i forbindelse 
med forsvarsforliget. 
Da forsvaret ikke længere råder over personel med denne kompetence 
er der i den forbindelse udarbejdet en rammeaftale med et privat kon-
sulentfirma. Ud over samarbejdet med konsulentfirmaet vil forsvaret 
også samarbejde med A-kasser fra nogle organisationer, bl.a. HK. 
Arbejdet vil bestå i at hjælpe medarbejdere, der i forbindelse med or-
ganisationstilpasningerne desværre modtager en partshøringsskrivelse. 
Der vil blive afholdt orienteringsmøder på de pågældende tjenesteste-
der, og der vil være mulighed for individuelle rådgivningsforløb i hele 
processen. 
Det er naturligvis frivilligt om man ønsker at deltage i et forløb, eller 
om man vælger at klare tingene selv. 
Lige meget hvilken model man ønsker at vælge skal man være op-
mærksom på, at det er myndighedens ansvar at give praktisk mulig-
hed for omstillingsstøtteaktiviteter, samt at gennemføre tilmelding til 
evt. kurser mv. 
Dette område har i en periode - og nogle møder -  været behandlet i 
samarbejde mellem FPT og de faglige organisationer. 
Vi hilser naturligvis dette denne form for samarbejde meget velkom-
men, og håber, at de af vores medlemmer der desværre bliver berørt, 
vil få stort udbytte af denne mulighed. 
 
OAO Forsvar Repræsentantskabsmøde. 
Der har den 22. marts 2013 været afholdt ordinært repræsentant-
skabsmøde i OAO Forsvar, hvor Forsvarets Landsklub deltog med 3 
deltagere. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert 2. år med repræ-
sentanter fra alle de forbund, der hører under OAO Forsvar. 
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Forsvarets Landsklub har 2 af de 15 pladser i OAO Forsvars bestyrelse, 
og bliver her repræsenteret af formand Yvonne Nordahn, som også er 
valgt som næstformand i OAO Forsvar, og næstformand Tina Tingberg.  
 
På repræsentantskabsmødet gav formand Flemming Vinther (HKKF) 
bestyrelsens beretning, som jo forståeligt nok stod meget i Forsvars-
forligets og OK13 skær. Derefter blev regnskabet gennemgået og man 
kunne med glæde konstatere, at der var et overskud på ca. 15.000 kr. 
med udgangen af 2012 på trods af en medlemsnedgang på 500. Stør-
stedelen af disse er sket ved firmaoverdragelsen af medarbejdere til 
Forenede Service, da FBE i Østdanmark bliv udliciteret. 
 
Derefter stod valghandlingerne på programmet, hvor Flemming Vinther 
blev uden modkandidat genvalgt som Formand for OAO Forsvar. Det 
samme gjorde sig gældende for Yvonne Nordahn, der blev genvalgt 
som næstformand i OAO Forsvar. Desuden blev der valgt 2 bilagskon-
trollanter til regnskabet, og det blev Henrik Grubak, HK og Henrik An-
dersen, Dansk Metal.  
 
TR-struktur. 
Hele organisationstilpasningsstrukturen vil på mange tjenestesteder 
medføre ændret klubstruktur. 
Det er naturligvis noget landsklubben er meget opmærksom på, og I 
må meget gerne kontakte os eller HK STAT, hvis der skulle opstå pro-
blemer i ft. valg af TR. 
Alene oprettelse af HR-elementer på tjenestestederne vil helt sikkert 
give nogle udfordringer, så….. derfor, vær OBS på, at alle HK’ere er 
TR-dækket. 
 
Arbejdspladsbesøg. 
Forsvarets Landsklub tilbyder arbejdspladsbesøg rundt om i landet på 
de forskellige arbejdspladser. Besøgene afholdes for at landsklubbens 
bestyrelse kan støtte tillidsrepræsentanterne (TR) og de enkelte med-
lemmer, samt komme i nærkontakt og dialog med medlemmerne. 
 
Medlemmerne og TR får en invitationsskrivelse fra Forsvarets Lands-
klubs bestyrelse. De kan herefter indsende emner, der ønskes drøftet 
og nærmere belyst. Desuden orienteres der om bestyrelsens arbejde 
og hvilke områder, der arbejdes med for tiden. 
 
Der afholdes som regel 2 besøg om foråret og 2 i efteråret. 
 
I 2013 er der planlagt følgende (tilbud om) besøg: 
14. maj 2013 Garnisonen ved Flådestation Korsør (invitation er ud-
sendt). 
04. juni 2013 Søgårdslejren for henholdsvis HJV og HRN (Sønderborg 
Kaserne). 
27. august 2013 Formiddag FMT i Ballerup – FPT i Ballerup. 
27. august 2013 Eftermiddag i Jonstruplejren for FLOS og HJV. 
 
 

……………………………………………………….. 


