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Formanden har ordet 
Nu er det blevet tid for årets 2. nyhedsbrev, og jeg må straks sige, at årets 4 første måneder be-
stemt ikke har været kedelige eller stille. Der er fuld gang i OK18 forhandlingerne, og de aktiviteter 
som dette afføder, men også Forsvarsforliget giver anledning til mange rejser og møder, både nu 
og i de kommende måneder. I forbindelse med forliget oplever jeg dog også, at møder aflyses eller 
flyttes, fordi der hele tiden sker ændringer i status, hvilket giver en kalender, der er meget svær at 
styre og planlægge ud fra. 
 
Status på forliget og de ændringer som det vil medføre, er i øjeblikket mildest talt lidt uoverskueligt 
for de fleste, men vi gør i Landsklubben et ihærdigt forsøg på at få et overblik over, hvordan det vil 
påvirke HK’erne ude ved de forskellige myndigheder. Jeg forsøger at få fat i alle de Business Ca-
ses (BC) der udarbejdes via bestyrelsens medlemmer i de forskellige samarbejdsudvalg på KSU 
niveau, og derigennem forsøge at skabe et overblik over hvilke HK stillinger, der forventes at være 
f.eks. på det operative niveau i fremtiden. 
 
Jeg forsøger også i øjeblikket at få adgang til det materiale der udarbejdes vedr. etablering af ad-
ministrative fællesskaber og en koncernfælles kursusstyring, men indtil videre er det ikke lykkes 
mig at få BC for disse områder. Dette skyldes muligvis, at BC endnu ikke er udarbejdet eller først 
er undervejs. Ministeriet har dog lavet en side med forligsimplementering, som kan findes på intra-
nettet på linket: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/ministeromraadet/forlig/Sider/default.aspx 
 
I forbindelse med adgangen til og gennemlæsningen af de mange BC, rejser der sig rigtig mange 

spørgsmål, og bestyrelsen har derfor 
udarbejdet en samlet skrivelse med 
spørgsmål, som er blevet sendt til 
Værnsfælles Kommandos (VFK) KSU 
samarbejdsudvalg for henholdsvis Hæ-
ren, Søværnet og Flyvevåbnet. Dermed 
stiller vi, ligesom ved oprettelsen af VFK, 
en serie af enslydende spørgsmål til de 3 

værn, som vi forventer de svarer på. Spørgsmålene er selvfølgelig relateret til vores bekymring 
over, om man på det operative niveau i VFK ser ud til at vælge at udskifte civile C100, C200 og 
C300 stillinger med tilsvarende militære, hvilket vi ikke mener, kan være rigtigt. 
 
I den forbindelse skal I lige huske, at når man fastlægger den fremtidige bemanding, især om en 
stilling skal være civil eller militær, så fremgår det klart af retningslinjerne i FKODIR 234-1, at en 
stilling er civil med mindre en eller flere af følgende funktioner er pålagt stillingens indehaver:  
 
- At deltage i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af militære aktiviteter. 
- At uddanne sig med henblik på varetagelse af en eller flere af ovennævnte opgaver 
- At deltage i uddannelsen af personel til varetagelse af en eller flere af ovennævnte opgaver. 
- Der af forsvaret er givet indehaveren en særlig militærfaglig uddannelse med henblik på be-

sættelse af stillingen.  
 

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/ministeromraadet/forlig/Sider/default.aspx
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Argumentationen omkring det at være udsendelsesbar skal derfor også tage hensyn til, at civile 
også har pligt til udsendelse. Enkelte har forbehold for fredsskabende operationer, men alle har 
pligt til øvrige operationer. Derfor bør alle vi HK’ere konstruktivt forsøge at sætte fokus på løsning 
af de fremtidige opgaver, og selvfølgelig også fortælle hvordan netop vores medarbejdergruppe 
kan bidrage til løsningerne i fremtiden 
 
Forsvarschefen (FC) har både i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og i eget samarbejdsudvalg 
(CSU) i VFK flere gange påpeget, at man ikke ønsker at afskedige medarbejdere rundt omkring i 
strukturen, for bagefter at opdage, at de samme medarbejdere kunne være brugt f.eks. i andre 
stillinger, når man begynder at rekruttere til de nye stillinger, der løbende vil opstå igennem forligs-
perioden.  
 
FC er meget opmærksom på, at rekruttering af personel med de rigtige kompetencer og erfaringer 
kan blive sværere i fremtiden, når der også er et voksende behov for medarbejdere på det private 
arbejdsmarked. Dette gælder både for militære medarbejdere og civile. Ligeledes har både kon-
cernstyringsdirektøren P.P. Olsen og FC flere gange 
gjort det meget klart, at der i BC skal være sandsynlig-
gjort, hvordan f.eks. et nyt it-system skal virke, før der i 
effektiviseringens navn skæres i både økonomi og med-
arbejdere.  
 
 
Det er derfor også meget vigtigt, at I som sidder i samar-
bejdsudvalg ude i strukturen får indblik i de BC som ved-
rører jeres område, og i den forbindelse får både tid og 
mulighed for at kommentere på dem, inden de videresendes til næste niveau. Derfor medsender vi 
også en vejledning til læsning af BC sammen med dette nyhedsbrev, da BC materialet bestemt 
ikke er nemt at gå til. I forbindelse med strukturændringerne ved de enkelte myndigheder skal I 
bl.a. være opmærksom på følgende: 
 

- Er BC gennemgået ved din myndighed på et samarbejdsudvalgsmøde 
- Er ressourcearket (der bl.a. angiver årsværksfordeling) gennemgået ved din myndighed 
- Føler du, at du har haft tid nok til at gennemgå materialet 
- Har du fået tilfredsstillende svar på dine bemærkninger 

 
Det er som sagt meget vigtigt, at vi i den kommende tid er opmærksom på det der foregår i forhold 
til Forligsimplementering. Tingene går meget meget hurtigt og alle BC skal være afleveret før 
sommerferien, så der arbejdes på højtryk alle steder. Er der noget I er i tvivl om eller noget der 
undrer jer i forbindelse med BC, så kontakt en af Landsklubbens bestyrelsesmedlemmer eller mig 
selv, så vil vi forsøge at besvare jeres spørgsmål. 
  
Processen i forbindelse med personeltilpasninger er rigtig godt beskrevet på HR-portalen på den 
såkaldte ”Chefens side”. Den er gældende for hele Koncernen, og kan findes på intranettet via 
linket: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/afvikling/ptp/Sider/default.aspx. I forbindelse 
med de kommende strukturændringer overalt i Forsvaret, kan det anbefales at læse ”Retningslinjer 
for Personaletilpasninger i Forsvarsministeriets Koncern” (PTP), den findes via intranet linket: 
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/afvikling/ptp/Documents/Retningslinjer%20for%20P
ersonaletilpasninger%20i%20Forsvarsministeriets%20koncern.pdf 
 
På trods af travlheden og de mange møder i øjeblikket, lover jeg, at jeg løbende vil forsøge at hol-
de jer alle orienteret om hvad der sker i forbindelse med implementeringen af forliget. I den for-
bindelse håber jeg så også, at I alle vil være med til at ”fodre” mig med information ude fra jeres 

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/afvikling/ptp/Sider/default.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/afvikling/ptp/Documents/Retningslinjer%20for%20Personaletilpasninger%20i%20Forsvarsministeriets%20koncern.pdf
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/afvikling/ptp/Documents/Retningslinjer%20for%20Personaletilpasninger%20i%20Forsvarsministeriets%20koncern.pdf
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tjenestesteder, således at vi i Landsklubben kan få så bredt og nuanceret billede af forholdene, 
som muligt.  
 
 

OK18 forhandlingerne 
Forhandlingerne i forbindelse med OK18 går bestemt ikke helt som håbet, og I er jo sikkert alle klar 
over via meldingerne fra HK Stat, i pressen og de sociale medier, at der d. 18/4 endnu engang 
skete en udsættelse på 14 dage via Forligsmanden. Forlængelsen kom efter en maraton forhand-
ling i Forligsinstitutionen, hvor alle 3 forhandlingsområder (Staten, Regionerne og Kommunerne) 
var kaldt til møde.  
 
Forlængelsen betyder, at strejke og lockout jf. udsættelsen kan træde i kraft pr. 6/5 og 12/5 med 
mindre man inden da opnår enighed og et forhandlingsresultat eller Forligsmanden meddeler at 
forhandlingerne er brudt sammen. I det sidste tilfælde vil en konklikt så træde i kraft på 5. dagen 

efter sammenbruddet, og her tælles datoen for 
sammenbruddet med i de 5 dage. 
   
I vil løbende kunne følge forhandlingerne både på 
www.hk.dk hjemmeside for HK Stat samt på HK 

Stats facebook side. På www.hk.dk finder man også HK Stats konfliktguide, som løbende bliver 
opdateret, og kan give svar på mange af de spørgsmål I måtte have. Findes svaret ikke i konflikt-
håndbogen er det meget vigtigt, at I kontakter jeres lokale HK afdeling. 
 
På Forsvarets HR-portal er der oprettet et site omhandlende OK18. Her kan man læse om den 
mulige konflikt samt finde nyttig information om, hvordan man som chef og medarbejder skal for-
holde sig. Jeg skal dog gøre opmærksom på, at det ikke er alt på sitet, som vi som organisation er 
enig i, så er du i tvivl, bør du altid henvende dig til HK Stat. Linket til Forsvarsministeriets OK18 site 
er: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/Sider/ok18.aspx 
 
 

Hvad med pensionen ved strejke eller lockout 
Der indbetales ikke til pensionsordningen for de dage, hvor du eller dine kolleger eventuelt bliver 
berørt af strejke eller lockout. Bliver en konflikt aktuel vil medlemmerne kunne finde information på 
www.sampension.dk – samtidig sender de en digital besked til medlemmerne, som er ansat i 
kommune, stat eller region.  
 
Hvad sker der så med de forsikringer man har ved f.eks. Sampension. Jo ved strejke eller lockout 
er medlemmerne stadig dækket ved fx sygdom eller død, selvom indbetalingerne til pension redu-
ceres eller stopper i en kort periode. Medlemmerne kan også oplevere at der kommer lidt færre 
penge ind på medlemmernes ordninger under en konflikt. Så mangler der jo lidt til opsparingen. En 
mulig konflikt skal dog strække sig lang tid for at have betydelige effekt på medlemmernes udbeta-
linger ved pensionering. 
 
 

TR kursus 2018 
Forsvarets Landsklub afholder igen i 2018 kursus for tillidsrepræsentanter (TR) og TR suppleanter. 
Datoen er fastlagt til d. 28. november, hvorfor I allerede nu kan sætte et kryds i kalenderen. Stedet 
for kurset er endnu ikke endeligt fastlagt, ligesom dagens indhold også stadig er under udarbejdel-
se. Indbydelsen vil blive udsendt lige efter sommerferien, og Landsklubben håber at rigtig mange 
af jer til den tid vil deltage.  
 
 

http://www.hk.dk/
http://www.hk.dk/
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/Sider/ok18.aspx
http://www.sampension.dk/
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Team Site for TR, suppleanter og kontaktpersoner 
Efterhånden som jeg får besked om valg af TR, suppleanter og kontaktpersoner opretter jeg ad-
gang til vores SharePoint team site på intranettet. Der ligger ikke så meget på sitet endnu, men det 
er meningen at vi med tiden får lagt vores nyhedsbreve og anden vig-
tig information om Forsvaret derind. I øjeblikket ligger der et doku-
ment, hvor man kan dele sine oplevelser i forbindelse med lønfor-
handlinger, og jeg håber rigtig mange af jer vil skrive lidt i dokumentet 
og dele både jeres gode og dårlige erfaringer. 
 
Teamsitet kan nås via følgende link: http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Teamsite-for-HK-TR-
under-Forsvarsministeriets-omraade/SitePages/Startside.aspx.  
 
Har du gode ideer til hvilke typer af oplysninger, der kunne være rare at have liggende på vores 
team site, så send mig en mail, og jeg vil forsøge at få det med.  
 
 

Tina Tingberg 
E-mail: FH-PAKP02@mil.dk  
FIIN:  FH-PAKP02 
Tlf. arbejde: +45 2555 2929 
Tlf. privat:  +45 6017 0530 

 

Er du på Facebook, så husk at tjekke og ”like” HK Forsvarets Landsklub side 

http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Teamsite-for-HK-TR-under-Forsvarsministeriets-omraade/SitePages/Startside.aspx
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Teamsite-for-HK-TR-under-Forsvarsministeriets-omraade/SitePages/Startside.aspx
mailto:FH-PAKP02@mil.dk

