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Nyhedsbrev nr. 1-2017 
 
Formanden har ordet. 
Hermed er vi klar med årets første nyhedsbrev, og jeg tror allerede jeg kan sige, at 2017 bestemt 
ikke bliver et stille år på Forsvarsministeriets område. Der er allerede rigtig mange ting der ”lurer” i 
horisonten bl.a. budgetanalyse, nyt forsvarsforlig, etablering af økonomipartnerelementer samt 
diverse organisationsændringer rundt omkring i vores struktur. Jeg har allerede siden uge 2 været i 
fuld gang med en større mængde møder, og vil her forsøge at give et lille overblik over hvad der 
sker på de forskellige områder. 
 
Budgetanalysen på det operative område er en del af forsvarsforliget 2013-2017, og skal bl.a. bru-
ges til at afdække mulighederne for at finansiere allerede besluttede prioriteringer, herunder ar-

bejdsskadeerstatning til veteraner med PTSD, køb af nye kampfly samt 
styrkelsen af indsatsen mod terror m.m. Det er ambitionen ved For-
svarsministeriet (FMN), at finde i størrelsesorden af 1 mia.kr. på FMN’s 
område gennem effektiviseringer, og de fundne penge vil alle blive 
brugt inden for FMN område, hvorfor der ikke er tale om en reduktion af 
Forsvarets samlede budget. 
 
FMN har besluttet at iværksætte budgetanalyser på tre områder, der 
ikke tidligere har gennemgået selvstændige budgetanalyser, nemlig det 
operative område, det understøttende materiel- og IT-område samt den 
tværgående drift og administration på FMN område. Desuden igang-

sætter man en separat kortlægning af sammenhængen mellem opgaver, kapaciteter og økonomi, 
som skal skabe grundlag for en mulig justering af det nuværende opgavekompleks og de nuvæ-
rende kapaciteter. 
 
Fra organisationernes side er der taget afstand fra målet om at finde besparelser på 1 mia.kr. på 
det operative område, og vi kan kun se ét formål med budgetanalyserne, nemlig at dokumentere, 
at det ikke kan lade sig gøre at effektivisere for yderligere 1 mia.kr., hvilket organisationerne mener 
skal tydeliggøres for politikerne ved at præsentere resultatet af analyserne i ”pixi-bogsformat”. Det 
er meget vigtigt, at der i dokumentationen af analyserne klart er beskrevet forudsætninger og kon-
sekvenser ved de enkelte identificerede tiltag. 
 
På baggrund af organisationernes fremførte holdninger, er det besluttet på FMN HSU, at der opret-
tes en Følgegruppe Budgetanalyser for at sikre inddragelsen af medarbejdersiden, ligesom der i 
Værnsfælles Forsvarskommando Centrale Samarbejdsudvalg (VFK CSU) løbende vil blive fulgt op 
på budgetanalysen på det operative område via ekstraordinære CSU møder, hvor medarbejdersi-
den har mulighed for at blive orienteret om forløbet og komme med input. 
 
Efter oprettelsen af VFK blev der etableret en samlet Økonomiafdeling ved sammenlægning af de 
3 tidligere operative kommandoers økonomiafdelinger og økonomifunktionen i Forsvarskomman-
doen. Efter en intern analyse af økonomistyringen i VFK, har man vurderet at der er mulighed for 
at forbedre den helhedsorienterede økonomiske beslutningsstøtte til Forsvarets chefer ved en ud-
videlse af økonomipartnermoddel til niveau III. 
 
Ved etablering af denne partnermodel mener man, at der kan opnås en gevinst ved større ensret-
ning og standardisering samt en større økonomifaglig dybde og ekspertise til rådighed for chefer 
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på alle niveauer, og på længere sigt skabe en mere helhedsorienteret sammenhængskraft i VFK 
samlede ressourcestyring. 
 
I den forbindelse har man dog indset, at der stadig skal være en umiddelbar nærhed til de budget-
ansvarlige chefer, og at det stadig er de lokale chefer, der stiller opgaver til deres økonomifunktion 
ud fra de behov myndigheden har. Derfor er der også kun tale om en organisatorisk samling af 
økonomifunktionerne under Økonomiafdelingen i VFK pr. 1. september 2017, men der er ingen 
som flytter fysisk fra deres nuværende myndighed, og der er ikke tale om en personaletilpasning. 
Den fysiske placering af medarbejderne bevares som minimum frem til 1. september 2019, hvor 
man efter endnu en analyse vil have klarlagt om der er mulighed for yderligere standardisering og 
optimering. 
 
Når vi taler om organisationsændringer kan vi ikke komme udenom nogle myndigheder, herunder 
Hjemmeværnet (HJV) som på baggrund af den gennemførte budgetanalyse, står overfor en større 
omstilling. Arbejdet hermed er bl.a. forankret i 5 arbejdsgrupper, hvor man skal kortlægge HJV 
kapaciteter, opgaver, materiel, etablissementer, IT og økonomi, og ud fra dette skal finde frem til 
hvordan det fremtidige HJV bør se ud. Dette arbejde forventes afsluttet i 1. halvår 2017, og forven-
tes at indgå i de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2018. 
 
I Beredsskabsstyrelsen (BRS) er det også gennemført en større organisationsændring, der trådte i 
kraft 1. oktober 2016. Organisationsændringerne medførte en lønreduktion på 12 mio.kr., og BRS 
har nedlagt 46 stillinger, hvoraf 24 var placeret i den centrale del af styrelsen i Birkerød med 190 
ansatte og 22 ved de decentrale afdelinger med tilsammen 360 ansatte. På BRS centrene rundt 
om i landet er der ikke ændret på den grundlæggende organisation, men i Birkerød er organisatio-
nen bl.a. også blevet tilpasset overgangen til de koncernfælles løsninger. 
 
Sidst men ikke mindst ”spøger” besparelserne, organisationsændringerne og virksomhedsoverdra-
gelserne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES). I denne store pakke ligger både udbud af 
Facility Management kontrakt, optimering af DESK funktionerne f.eks. via en centralisering, opti-
mering af driftsområdestrukturen, samarbejde med bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen m.fl., samt fast-
læggelse af en servicestrategi. I maj 2017 afsluttes vurderingen af de medarbejdere, der overve-
jende beskæftiger sig med opgaver, som forventes udliciteret. Herefter får de pågældende medar-
bejder, der påregnes virksomhedsoverdraget besked. Man er dog samtidig også i gang med opti-
mering af driftsområderne m.m., som reduceres til 7 områder i fremtiden, hvilket dermed heller ikke 
kan undgå at medføre store personelreduktioner i FES. Jeg forsøger selv personligt at følge hele 
forløbet i FES meget tæt, bl.a. via min deltagelse i den nedsatte ad hoc følgegruppe, som mødes 
minimum 1 gang hver måned med direktør Hans Høyer. 
 
Udover ovennævnte har bestyrelsen forsøgt at sammensætte dette nyhedsbrev med en række 
aktuelle og relevante emner, som I vil kunne drage nytte af her i de kommende måneder, men 
skulle der være emner eller ting, som I gerne vil have at Landsklubben tager op, er I meget vel-
komne til at henvende jer til en af os i bestyrelsen. 
 
 

Din løn stiger 1,22 procent til april 
Kombinationen af en lønstigning til alle, og den rekordlave inflation sikrer medlemmerne af HK Stat 
større købekraft. Lønstigningen pr. 1. april 2017 blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i 2015.  
Ved overenskomstforhandlingerne for statens ansatte i foråret 2015 aftalt forhandlerne 4 lønstig-
ninger frem mod udgangen af 2017. Den næste træder i kraft 1. april 2017, hvor statsansatte 
HK’eres løn stiger 1,22 procent. 
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Stigningen gælder både basisløn og individuelle kvalifikations- og funktionstillæg. Da priserne på 
dagligvarer og service, det såkaldte forbrugerprisindeks, blot er steget med 0,3 procent i 2016 – får 
HK Stats medlemmer derfor forbedret deres købekraft.  

 
Stigningen i forbrugerprisindekset i 2016 betyder, at 
varer, du betalte 1.000 kroner for i 2015, koster 1.003 
kroner i 2016. Til gengæld får du for hver 1.000 kroner, 
du tjener i dag, 1.012,20 kroner med lønstigningen fra 

1. april. Dermed kommer du reelt til at tjene 9,20 kroner mere for hver 1.000 kroner, du får i løn og 
tillæg. 
 
Den ene procent af lønstigningen er en generel stigning til alle, som blev aftalt tilbage i 2015. De 
sidste 0,22 procent stammer fra reguleringsordningen. Den skal være med til at sikre, at de stats-
ansattes løn følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Oprindeligt blev denne stigning 
beregnet til 0,70 procent, da overenskomsten blev forhandlet på plads. Men dels er de privatansat-
tes lønninger er ikke steget helt så meget, som forhandlerne forventede tilbage i 2015. Dels er de 
statsansattes egne lønninger steget mere end forventet – i form af f.eks. lokale lønstigninger. Det 
kalder man reststigning. Derfor kommer der lidt mindre ud af reguleringen, og 1. april stiger de 
statsansattes generelle lønninger altså 0,48 procent mindre end forventet.  
 
Den sidste lønstigning under den nuværende overenskomst træder i kraft 1. december 2017. Her 
står statsansatte på HK-overenskomst til at få 1½ procent mere ind på lønkontoen. Det såkaldte 
privatlønsværn kan dog gøre indhug i den aftalte stigning.  

 
 
Forskel på klinikbesøg og sygdom  
Vi har fra flere sider fået spørgsmål vedrørende lægebesøg i arbejdstiden. Opmærksomheden på 
området er formentligt kommet af en dom fra Østre Landsret som HK kommunal har ført, og vun-
det. Dommen tager stilling til en konkret sag, hvor en medarbejder i forbindelse med en undersø-
gelse fik stor ubehag og derfor ikke kunne arbejde. Hun var at betragte som syg i funktionærlovens 
begreb.  
 
Som sådan ændrer dommen ikke på den praksis vi i dag anvender ude på arbejdspladserne, ser vi 
på Forsvarsministeriets Personalestyrelses (FPS) HR portal siger den følgende, jeg har indskrevet 
kommentarer for en lettere tolkning:  
 
Du skal som udgangspunkt forsøge at tilrettelægge lægebe-
søg mv. uden for arbejdstiden. Hvis du ikke kan få tid uden 
for arbejdstiden eller hvis dit læge/tandlægebesøg er af akut 
karakter, har du ret til at få fri i arbejdstiden. Du har pligt til, at 
tilrettelægge dit lægebesøg til mindst mulig gene for din ar-
bejdsgiver. Det vil oftest være enten i begyndelsen af dagen 
eller i slutningen af arbejdstiden. 
 
HK siger: Det forudsættes altid at man forsøger at lægge sit lægebesøg uden for arbejdstiden, 
hvis det ikke er af akut karakter. Dette er dog ikke altid muligt, og i de tilfælde må man tage imod 
de tider man kan få på hospitaler, klinikker osv. Men du har pligt til at forsøge at få en tid der ligger, 
så du også har mulighed for at passe dit arbejde den pågældende dag.  
 
Du kan få tjenestefrihed til klinikbesøg mv. af op til en halv dags varighed. Forudsætningen for at 
opnå tjenestefriheden er, at du på samme dag har tjeneste, enten før eller efter klinikbesøget.  
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HK siger: Det bør tilstræbes at man har tilrettelagt lægebesøg så der også er tjeneste de pågæl-
dende dage jf. ovenstående kommentar. 
 
Til klinikdage af en hel dags varighed, skal du anvende omsorgsdage, afspadsering eller feriedage. 
 
HK siger: Fravær i forbindelse med en ambulant undersøgelse der har til formål at helbrede og 
forebygge sygdom, er at sidestille med sygdom jf. funktionærloves §5 stk. 1, og skal håndteres og 
registreres derefter.  
 
Retten til fravær grundet sygdom er ikke betinget af akut opstået sygdom. I den ovennævnte dom 
slår dommeren netop fast at fravær til ambulant undersøgelse der ikke kan placeres uden for ar-
bejdstiden, er at sidestille med sygdom. Fravær før og efter undersøgelsen, der er følge af den 
ambulante undersøgelse, vil som udgangspunkt være berettiget og omfattet af funktionærlovens 
§5 stk. 1.  
 
Eventuel længerevarende transporttid til og fra klinikbesøg er Forsvaret uvedkommende. Længe-
revarende transporttid er normalt transporttiden ud over ½ time hver vej. 
 
HK siger: Det må altid være op til en individuel vurdering. Se ovenstående bemærkning om fravær 
før og efter lægebesøg. 
 
Flekstid 
Er du omfattet af en flekstidsordning, betragtes lægebesøg mv. i flekstiden som værende uden for 
arbejdstiden, og medregnes derfor ikke i arbejdstidsberegningen. Er du på en flekstidsordning, skal 
du derfor holde fleksfrihed i den del af klinikbesøget, der ligger udenfor fikstiden. 
 
HK siger: Her kommer fleksaftalen for alvor på en prøve, for hvornår har man defineret sin fleks/ 
fikstid? Vær helt klar på dette, da det har stor indflydelse på hvordan lægebesøg skal registreres.  
På den anden side er friheden i forbindelse med lægebesøg at betragte som sygdom og skal selv-
følgelig registreres som sådan. En fraværsdag vil i tilfælde af fravær en hel dag tælle som 7,4 ti-
mer.  
 
Opsummering 
Overordnet set skal du som TR se på rimeligheden i de fravær der opstår i forbindelse med læge-
besøg. Nogle steder kan man aftale sig frem til, at noget af dagen tages som hjemmearbejde, for 
på den måde at spare på transporttiden og sikre mere reel arbejdstid den pågældende dag, andre 
steder er behovet man skal fremmøde på arbejdspladsen fysisk. Er der tvivl, så tag dialogen med 
ledelsen inden behovet/besøget. Mener du ikke de overholder rammerne, så kontakt afdelingen.  

 
 
Lønforhandling  
Det er lønforhandlingstid og flere steder oplever vi faste pul-
jer, enormt store andele af engangsvederlag og manglende 
reelle midler til forhandlingen. ”Rammeaftalen om ny løn” 
forklarer en del om de lokale forhandlinger, og den samlede 
aftale findes her (på internettet): 
 
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2009/001-09%20-
%20Rammeaftale%20om%20nye%20loensystemer.aspx  
 
Læs den og sæt dig ind i aftalens forklaringer for hvilke tillæg der kan gives hvornår.  
 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2009/001-09%20-%20Rammeaftale%20om%20nye%20loensystemer.aspx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2009/001-09%20-%20Rammeaftale%20om%20nye%20loensystemer.aspx


  

5 
 

Bemærk i særdeleshed den fælles erklæring der er til sidst, hvor det blandt andet slås fast at:  
 
Den lokale løndannelse skal bidrage til at understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og 
den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet.  
 
Et kraftigt argument når der skal forhandles lokalt, og det skal præciseres hvem der skal have til-
læg for hvad. Ønsker chefen ikke at give noget til nogle medarbejdere, kan man jo spørge om 
hvordan man vil føre fælleserklæringen ud i livet i praksis? 
 
”Der er afsat denne (lille) pulje til lokalforhandlingen, vi har ikke fået mere!” – er et argument vores 
TR også bliver mødt med, og ikke så sjældent endda. Men det er ikke længere sådan at de sum-
mer der sættes af til lokalforhandling kommer centralt fra. 
  
Den ovennævnte fælleserklæring slår følgende fast:  

 
Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af 
institutionernes økonomi. Det er ledelsens ansvar 
gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådig-
hed til lokal løndannelse. Den lokale løndannelse 
normeres således ikke af en af parterne centralt aftalt 
minimum- eller maksimumpulje. Den lokale løndannel-
se normeres heller ikke gennem centrale direktiver fra 
én af parterne 
 
Det betyder i praksis, at du som TR skal koncentrere 
dig om at have de rette argumenter for tillæg, løngrup-
peskift eller vederlag. Det er alene chefens job at finde 

pengene, som han/hun ikke har fået tildelt i centrale puljer.  
 
For at sikre forventningsafstemningen omkring tillæg og vederlag, kan det være en god ide at have 
klare politikker for løndannelse. De skal ikke laves ved den årlige forhandling, men i den mellem-
liggende periode i samarbejde med arbejdsgiveren.  
 
Vi anbefaler i øvrigt at man ser på muligheden for løngruppeskift for dem der har opnået tillæg der 
løfter dem op i nærheden af næste løngruppe, hvis de i øvrigt lever op til kravene for at komme i 
næste løngruppe (se oversigt over løngrupper i forsvaret). Lever de ikke op til f.eks. uddannelses-
krav, kan man jo lave løngruppeskiftet og indgå en uddannelsesaftale der skal efterleves i den 
kommende periode. (FPS vejledning om forhandling af løngruppeskift for kontorfunktionærer, labo-
ranter og it-medarbejdere).  
 
 

Tillidsrepræsentanter er gået sammen i netværk 
HK Stat TR fra en række arbejdspladser under Forsvaret i det midt- og vestjyske er gået sammen i 
et netværk, hvor det handler om at erfaringsudveksle. Rundt om bordet sidder syv HK-tillidsrepræ-
sentanter fra de mange forskellige arbejdspladser, der hører ind under Forsvarsministeriet i det 
midt- og vestjyske område.  
  
Der er tillidsrepræsentanter, der har taget turen til Karup fra Skive Kaserne og Beredskabsstyrel-
sen i Herning. Andre har bare skullet krydse Herningvej, der adskiller soldaterhjemmet og de man-
ge forskellige arbejdspladser, der er samlet på Flyvestation Karup, for at komme til mødet. I alt er 
der små 10 HK-tillidsrepræsentanter med i netværket, der blev dannet i sommeren 2016. 
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Én af netværksdeltagerne er 58-årige Mariann Andersen, der til daglig arbejder som klinikassistent 
på Tandklinikken under Forsvarets Sundhedstjeneste i Karup. Hun er tillidsrepræsentant for ca. 
seks HK’ere. En anden er 53-årige Elsebeth Mejrsk, der er overassistent hos Air Control Wing i 
Karup. Hun er TR-suppleant for ca. 10 HK’ere. Som tillidsrepræsentant kan du godt føle dig alene. 
Det kan være svært, når der eksempelvis skal fyres, eller når der er lønforhandlinger, hvis du ikke 
har nogen at sparre med, fortæller de. 
  
Elsebeth Mejrsk forklarer, at hun blev kastet lige ud i lønforhandlingerne, da hun som TR-
suppleant tog over for en sygemeldt kollega, og her kunne hun godt have tænkt sig et netværk. Det 
er fedt, at der er kommet et netværk, for du kan bruge det til rigtigt mange ting. Det skaber sam-
menhold på tværs og giver mulighed for sparring, siger hun. Du kan høre om, hvordan de gør an-
dre steder, og bare det, at man 
får ansigter på nogle andre tillids-
repræsentanter inden for Forsva-
ret, er dejligt. Man kan ringe til 
hinanden, hvis man som tillidsre-
præsentant står med en udfor-
dring i hverdagen, supplerer Ma-
riann Andersen.  
 
Det er meningen, at netværket af 
HK-tillidsrepræsentanter skal 
mødes fire gange om året. På 
billedet ses Hans Christian Fløe, 
formand for HK Stat MidtVest, og 
Marianne Steenberg, faglig kon-
sulent HK Stat MidtVest, der har 
været med til at starte netværket. 
Indtil videre er det blevet til tre netværksmøder. Det første blev holdt 21. juni 2016, det næste 9. 
september, og 10. februar 2017 var netværket samlet igen.  
 
Af emner som har været diskuteret i netværket indtil nu kan nævnes udfordringen med flere tjene-
stesteder på en geografisk placering samt den deraf følgende HK-klubstruktur. Desuden har et 
stort emne været udfordringerne ved lønforhandling herunder Ny Løn.  
 
Med til at starte netværket har været Hans Christian Fløe, formand for HK Stat MidtVest. Jeg har 
selv oplevet værdien af netværk gennem mit tidligere arbejde og ved, hvilken styrke det har at 
netværke, og jeg er sikker på, at netværket kan styrke HK-tillidsrepræsentanterne under Forsvaret 
i deres hverv, siger han. Hans Christian Fløe følger netværket tæt og har deltaget i netværksmø-
derne sammen med Marianne Steenberg, faglig konsulent i HK Stat MidtVest, der fungerer som 
tovholder for netværket.  
 
Det er meningen, at netværket skal mødes fire gange om året af to til tre timers varighed. Vil du 
være med i netværket, så kontakt Marianne Steenberg på mail marianne.steenberg@hk.dk eller 
telefon: 2962 8778.  
 
 

OK18 – tidsforløb og procesplan 
I 2018 skal der forhandles overenskomst på det offentlige område, og i den forbindelse skal HK 
Stat aflevere vores generelle krav til OAO omkring den 1. september 2017. Derfor skal indsamling 
af krav hos medlemmerne foregå i foråret 2017. HK Stat håber på at engagere så mange med-
lemmer som muligt i denne kravsinsamling, og derfor vil man iværksætte regionale OK18 møder 

mailto:marianne.steenberg@hk.dk
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for tillidsrepræsentanter (TR) her i foråret 2017 i afdelingerne, hvor TR kan blive klædt på til at hol-
de lokale klubmøder med medlemmerne.  
 
På møderne i HK Stats afdelinger vil TR få et spørgsskema, som de skal anvende i forbindelse 
med indsamling af krav til OK18 på deres egne lokale klubmøder. Det er derfor rigtigt vigtigt, at 
man deltager i afdelingsmøderne, så hold endelig øje med datoerne, som snart vil blive annonceret 
via HK Stat nyhedsbrevene eller via direkte invitationer fra jeres afdeling. 
 
Ligeledes vil HK Stat oprette et elektronisk dialognetværk, hvor medlemmerne frit kan diskutere og 
debattere deres vilkår, bekymringer og ønsker samt få mulighed for at indsende krav til HK Stat. 
Desuden vil der løbende være fokus på OK18 på HK Stats hjemmeside og facebookside, så alle 
kan følge med i forløbet. 
 
 

FUSA projekt ”MUS med effekt” 
Til udvikling af statens arbejdspladser har overenskomstparterne i regi af Kompetencefonden be-
vilget projektmidler i tilskud til projektet ”FOKUS på udviklingssamtalen – MUS med effekt og værdi 
i Forsvaret”. 
 
Formål med projektet er, at ruste samtaleledere og medarbejdere til at få mere kvalitet og effekt af 
FOKUS udviklingssamtalen til gavn for såvel den enkelte medarbejder som arbejdspladsen som 
helhed. Projektet har været afprøvet som pilotforløb ved fem enheder i Hjemmeværnet og gen-
nemføres i 2017 ved øvrige myndigheder og styrelser i forsvaret inden for projektets ramme og 
budget. Det er en forudsætning for arbejdspladsens projektdeltagelse, at deltagelsen har været 
drøftet og godkendt i det lokale SU, da der er tale om et såkaldt FUSA (Fonden til Udvikling af Sta-
tens Arbejdspladser) projekt, som skal være organisatorisk forankret af overenskomstparterne i et 
SU.  
  
Da der fortsat er ledige kapacitet i projektet opfordres I til at overveje, om det kunne give mening 
for jeres arbejdsplads at deltage i projektet og i bekræftende fald få sat projektdeltagelsen på 
dagsordenen for det næste møde i jeres lokale SU. Da projektet afslutter ultimo 2017 vil der være 
tale om deltagelse efter ”et først til mølle- princip”. Det indebærer, at der for nuværende er gode 
muligheder for at deltage i projektet, men det er ingen garanti.  
  
I kan få overblik over projektets formål og procesforløb ved at læse projektets ”one-pager”. Filen er 
vedhæftet denne udsendelse af Landsklubbens nyhedsbrev. I kan også kontakte projektleder Chri-
stine Stille, FPS Rådgivningsafdeling på mail FPS-RA-PK07@mil.dk eller tlf.: 72819386 for yderli-
gere information. 
 
 

KORT NYT 
 

Nye topchefer i Forsvaret 
Efter at have været slået op før jul er 5 stillinger nu meddelt besat i toppen af Forsvaret. Det drejer 
sig om stillingerne som Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU, chefen for Udviklings- 
og Koordinationsstaben i VFK, direktøren for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, 
chefen for Hjemmeværnet og stillingen som viceforsvarschef. Stillingerne er listet efter tiltrædelses-
tidspunkt. Du kan læse mere om hvem der rykker i hvilken stilling via nedenstående link: 
 
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/nyheder/meddelelser/Sider/Nye-topchefer-til-stillinger-paa-
Forsvarsministeriet-omraade.aspx 
 

mailto:FPS-RA-PK07@mil.dk
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/nyheder/meddelelser/Sider/Nye-topchefer-til-stillinger-paa-Forsvarsministeriet-omraade.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/nyheder/meddelelser/Sider/Nye-topchefer-til-stillinger-paa-Forsvarsministeriet-omraade.aspx
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Nyt rekrutteringsværktøj fra HK Stat 
HK Stat har fået udarbejdet en ny folder der hedder ”Bliv medlem af HK Stat – det betaler sig”. 
Denne folder giver et hurtigt overblik over medlemsfordelene i HK Stat og er derfor et rigtigt godt 
værktøj, når du som TR skal ud og rekruttere medlemmer på din arbejdsplads. Folderen kan rekvi-
reres i den lokale HK Stat afdeling og er i A5 størrelse. 
 

Referater fra samarbejdsudvalgsmøder 
Vi har fra flere TR fået henvendelse om, hvor man evt. kan finde referaterne fra FMN HSU samar-
bejdsmøderne samt VFK CSU samarbejdsmøderne. Referaterne ligger på vores intranet, og hvis 
trykker på de to link, skulle du have direkte adgang til dem. 
 
HSU:  http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/FKO_HSU_referater/Referater/Forms/AllItems.aspx 
CSU:  http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/VFK-CSU/referater/SitePages/Startside.aspx 

 

Generalforsamlinger i afdelingerne 
HK Stat afdelingerne rundt om i landet er i fuld 
gang med at annoncere og indkalde til deres årlige 
generalforsamlinger for alle medlemmer af HK 
Stat. Er du endnu ikke tilmeldt din lokale afdelings 
generalforsamling er det ved at være sidste udkald. 
Husk det er her du bl.a. har mulighed for at få ind-
flydelse på hvem der sidder i afdelingens bestyrel-
se og dermed varetager dine interesser i HK Stat 
samt høre nyt om de ting der foregår i HK Stat regi 
både lokalt og på landsplan.  
 

Værd at kæmpe for 
I november 2016 blev Forsvarets kernefortælling lanceret på interne og eksterne platforme. Kerne-
fortællingen blev vel modtaget og som opfølgning på den samlede kernefortælling producerede 
VFK tre udgaver af videoen med værnsspecifikke billeder, som værnene lancerede i december. I 
foråret planlægges en medarbejderbåren kampagne på de sociale medier. Den har til hensigt at få 
Forsvarets ansatte til at sætte egne ord og billeder på kernefortællingen under #værdatkæmpefor. 
 

Præsentation af bestyrelsen 
Sammen med dette nyhedsbrev fremsendes også en præsentation af Landsklubbens bestyrelse, 
så I alle har en mulighed for at se hvem der repræsenterer jer i klubben. Disse personer er valgt til 
at repræsentere forskellige områder under Forsvarsministeriets område, og udover muligheden for 
at kontakte Landsklubbens formand, har I også mulighed for at kontakte den person, som dækker 
det område i Forsvaret, som I hører til. 
 

Kontakt til Landsklubben 
Husk når I har valg ude i jeres lokale klubber og vælger TR og TR suppleant, at både HK Stat (je-
res lokale afdeling) og Landsklubben får besked med navnene på de valgte, således at vi kan blive 
ved med at sende nyhedsbreve ud til jer. Vi vil også meget gerne vide, hvis I kun har en kontakt-
person på tjenestestedet, således at vi kan sende nyheder til kontaktpersonen. 
 
En anden form for kontakt til Landsklubben er via vores besøg på jeres arbejdsplads, hvor vi gerne 
kommer og holder et møde og hører hvad der rører sig hos jer. Hvis der er flere forskellige myn-
digheder på jeres arbejdsplads, er det også muligt at I holder et fælles arrangement – det er helt 
op til jer og vi hører gerne fra jer, hvis I vil benytte jer af denne mulighed.  
 
 

http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/FKO_HSU_referater/Referater/Forms/AllItems.aspx
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/VFK-CSU/referater/SitePages/Startside.aspx
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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

