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Formanden har ordet 
Nu står sommerferien snart for døren og inden da synes jeg det er tid for endnu et nyhedsbrev fra 
Landsklubben. Foråret har været travlt og til tider meget hektisk på mødefronten. Mange forskellige 
emner har været oppe og vende, og mange af disse vil også komme til at præge efteråret, bl.a. 
fastholdelse og rekruttering, seniorpolitik, krænkende adfærd, analyse af langtidssygefravær, eva-
luering af nyordningen, APV og meget mere. Dog må vi sande, at det netop overståede folketings-
valg har sat en bremse i noget af aktiviteten, og mange udvalg og arbejdsgrupper afventer at der 
dannes en ny regering, og der udpeges en ny Forsvarsminister. Indtil dette er på plads vil der hel-
ler ikke kunne ske udnævnelser til visse stillinger i de højere lønrammer, hvorfor nogle igangvæ-
rende projekter kan blive forsinket. 
 
Et emne jeg også tidligere har nævnt er en analyse af brugen af funktionsbeskrivelser. FPS er sta-
dig i proces og dialog med de forskellige styrelser. Efter drøftelserne er man i gang med at finde 
mulige løsningsforlag, f.eks. i form af en minimumsløsning og i den forbindelse håber vi selvfølge-
lig at FPS vælger at inddrage organisationerne inden man beslutter sig for den endelige løsning. 
 
I sidste nyhedsbrev nævnte jeg bl.a. at der pågår et arbejde med at justere bemandingssystemet 
på Forsvarsministeriets område. Formålet er at understøtte en bemandingsproces, der i højere 
grad opleves gennemsigtig og legitim, og som samtidig tilgodeser arbejdsgivers strategiske behov. 
Både arbejdsgiver og medarbejdere efterspørger en større grad af dynamik i bemandingen, mere 
gennemsigtighed i processen og bedre kommunikation om, hvilke udvælgelseskriterier kandidater-
ne bliver vurderet ud fra. Disse elementer og mange andre behandles derfor i arbejdet med et 
fremtidigt bemandingssystem.  
 
FPS har brugt en del tid på at indhente erfaringer, perspektiver og viden fra hele ministerområdet 
for at få det bedst mulige grundlag for at justere konceptet. De har haft særligt fokus på at inddrage 
både chefer og medarbejderes perspektiver, hvorfor de har afholdt fokusgruppeinterviews med 
bred deltagelse fra styrelser, myndigheder og værn.  
 
Den 1. januar 2020 forventer FPS at kunne påbegynde et pilotprojekt for militære chefer på M402-
niveauet. På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet forventer de, at konceptet herefter skal 
omfatte resten af chefgruppen, ligesom de vil vurdere, om og i hvilket omfang konceptet skal om-

fatte andre personelgrupper. 
 
I min funktions som formand for Landsklubben afholder jeg 
et par gange om året såkaldte relationsmøder med FPS, 
hvor vi drøfter forskellige aktuelle emner og sager, og ad 
denne vej forsøger at finde løsninger inden noget evt. ud-
vikler sig til en faglig sag. På det sidste relationsmøde d. 15. 
maj 2019 talte vi bl.a. om årlige INTOPS lønforhandlinger og 
lønforhandlinger generelt ved myndighederne, ansættelse af 
militære i civile stillinger i de administrative fællesskaber, 
kontorelever i Forsvaret, anvendelse af overenskomstens 

løngruppe 5, arbejdsmiljø generelt samt belastning af medarbejdere pga. for mange opgaver cont-
ra for få medarbejdere m.m. Disse møder giver begge parter en mulighed for at rejse emner, som 
måske er specifikt tilknyttet til HK’erne og FPS, således at de ikke nødvendigvis skal rejse på sam-
arbejdsudvalgsmøder i Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen eller lignende. 
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På det kommende FKO CSU møde d. 26. juni 2019 vil der, i forbindelse med emnet fastholdelse 
og rekruttering, ske en drøftelse af muligheden for at omlægge merarbejde til årsværk, dvs. at nog-
le af de penge FKO p.t. bruger til udbetaling af merarbejde, i stedet bruges til almindelig lønsum og 
ansættelse af flere medarbejdere. Hvordan udfaldet bliver skal jeg nok vende tilbage til i et efter-
følgende nyhedsbrev. 
 
 

Temadagen d. 23. oktober 2019 
Landsklubben er så småt gået i gang med planlægningen af vores temamøde d. 23. oktober 2019 
for TR og TR suppleanter. I den forbindelse vil vi gerne høre, om I har nogle specifikke emner I 
gerne vil have sat på dagsordenen denne dag. Vi har selv overvejet følgende emner, men som 
sagt modtager vi gerne input fra jer, som skal være en del af kurset: 
 

 Den nye ferielov og hvordan håndterer vi overgangsordningen 

 Udfordringer for HK TR i Forsvaret 

 Nyt tidsregistreringssytem i Forsvaret 

 Team Site for TR og TR suppleanter – hvad vil I gerne have på 
siden, hvad bruges det til osv. 

 Erfaringsudvekslinger 
 
Vi håber rigtig mange af jer vil deltage d. 23. oktober og ser frem til input fra jer til dagens program. 
Indbydelsen vil blive udsendt efter sommerferien. 
 
 

SU-struktur 
Samarbejdsstrukturen (SU) er så småt ved at falde på plads i forbindelse med Forsvarskomman-
doens (FKO) nyordning, og vil være et emne til orientering på det næste CSU møde d. 26. juni 
2019. Efterfølgende regner alle med at der vil kunne briefes om hvordan SU-strukturen i FKO-regi 
vil se ud i fremtiden for både hæren, søværnet og flyvevåbnet.  
 
Grunden til det har taget så langt tid af få SU-strukturen endeligt på plads har bl.a. været, at prin-
cipperne vedr. samarbejdsstrukturen skulle undersøges ved alle de nyoprettede myndigheder, idet 
den valgte SU-struktur skulle opfylde følgende principper: 
 

 Skal afspejle organisationsstrukturen 

 Information og drøftelse skal ske parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen  

 SU’s virke knytter sig til den enkelte chefs kompetencer. 

 Mindst være 25 medarbejdere og en selvstændig ledelsesfunktion med selvstændig ledelses-
ret, beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afsked samt selvstændigt budget og 
regnskabsansvar. 

 
Når dette er på plads har den enkelte TR også nogle opgaver i forbindelse med oprettelse af SU, 
nemlig at udarbejde forslag om SU sammen med ledelsen (indstillingen), aftale antallet af pladser i 
SU samt fastlægge forretningsorden for SU. Indstillingen skal derefter sendes underudvalget ved-
rørende samarbejdsvirksomhed (USAM), under Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg med 
henblik på godkendelse. Det er først når denne godkendelse foreligger, at et SU er gyldigt for 
myndigheden. 
 
I Forsvaret har vi følgende typer af samarbejdsudvalg: 

 Hovedsamarbejdsudvalg for hele ministerområdet (HSU) 
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 Centralt samarbejdsudvalg for en Styrelse (CSU) 

 Koordinerende samarbejdsudvalg under en Styrelse (KSU) 

 Samarbejdsudvalg (SU) 

 Lokalt informationsforum (LIF) 
 
Et SU kan vælge at drøfte mange ting, men de 3 vigtigst hovedemner er Arbejds- og personalefor-
hold, tillid, samarbejde og trivsel samt organisationsændringer. 
 
 

Lønstigninger fra oktober 2018 
Der er endelig godt nyt i forbindelse med de lovede lønstigninger fra oktober 2018. Organisations-
aftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere 2018-2021 er nu underskrevet og 
offentliggjort. Dette betyder også, at de aftalte lønstigninger til C100 og C200 kontoransatte i For-
svaret samt til elever skulle komme til udbetaling med månedslønnen for juni jf. Moderniseringssty-
relsen. Disse lønstigninger rammer over 7.000 af HK Stats lavest lønnede medlemmer, og stignin-
gerne bliver selvfølgelig udbetalt med tilbagevirkende kraft fra oktober 2018. 
 
 

Nyt tidsregistreringssystem 
Forsvarsministeriet og herunder FPS er i fuld gang med at finpudse det nye tidsregistreringssy-
stem, som man forventer at tage i brug d. 21. oktober 2019. For at introducere hele ministerområ-

det ordenligt til det nye system afholder FPS i de kommende må-
neder en række møder og uddannelsesaktiviteter for chefer og 
medarbejdere, herunder bl.a. et e-læringskursus på FELS for che-
fer og arbejdstidsdisponenter samt et 4-timers tilstedeværelseskur-
sus. Kurserne gennemføres i ugerne 37-40.  
 
Systemet skal forbedre registrering, godkendelse og disponering af 

arbejdstid, idet man forenkler og effektiviserer en række administrative processer, så der bedre 
kan fokuseres på kerneopgaverne f.eks. i den operative struktur. Dette sker bl.a. via muligheden 
for at bruge en tidsregistreringsapp (MinTid), som skal reducere tidsforbruget ifm. tastning og ad-
ministration af arbejdstid for medarbejdere i enheden. Forsvarets medarbejdere vil fremover ligele-
des modtage deres tidsinfoliste (beregnet tid) via E-boks. 
 
Systemet kommer til at bestå af en ny arbejdstidsberegning (kaldet regelmotor), ESS (medarbej-
dernes brugergrænseflade), MSS (chefens brugergrænseflade) og TMW (tidsadministratorens 
brugergrænseflade). Det nye tidsregistreringssystem vil kunne integreres med ProMark (komme-
gå løsning), lønsystemet og regnskabet. Systemets regelmotor skal sikrer, at overenskomster pg 
aftaler overholdes samt at disponenten får nemmere ved at foretage tjenesteomlægning. 
 
 

HK udvider og forbedrer lønforsikringen 
Fra september 2019 bliver din kollektive lønforsikring som medlem af HK Stat forbedret – uden 
ekstra omkostninger for dig. Samtidig bliver også medlemmer af HK Privat lønforsikret. 
 
Siden oktober 2013 har medlemmer af HK Stat været omfattet af en kollektiv lønforsikring, mens 
HK’erne i kommunerne har haft samme dækning gennem fagforeningen siden 2012. Snart får og-
så medlemmerne af HK Privat et tilsvarende supplement til deres dagpenge ved ledighed ind som 
en del af medlemskabet. Dermed vil medlemmerne i 3 ud af HK’s 4 faglige sektorer være omfattet 
af en fælles, kollektiv lønforsikring.  
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Med forsikringen er medlemmer med dagpengeret sikret mindst 80 procent af deres normale løn i 
op til seks måneder, hvis de bliver ledige. Dækningen er en kombination af dagpenge og penge fra 
forsikringen. 
 

 Vi har i HK i fællesskab og med udgangspunkt i de positive erfaringer fra HK Stat og HK Kom-
munals lønforsikringer udviklet en fælles lønforsikring. For HK Stats medlemmer medfører ny-
skabelsen nogle forbedringer fra 1. september, mens prisen på 50 kroner om måneden (der er 
en del af medlemskontingentet) forbliver uændret, fortæller Rita Bundgaard, formand for HK 
Stat. 
 

 HK’s hovedbestyrelse har valgt at investere en del af de midler, som HK tilvejebragte ved at 
sælge forbundets aktier i forsikringsselskabet Alka, i at udvikle en fælles lønforsikring med ud-
gangspunkt i de ordninger, som HK Stat og HK Kommunal har i forvejen, siger Rita Bundgaard. 

 
Med den fælles lønforsikring bliver det fremover muligt for et HK-medlem af skifte fra et job i staten 
til en privat virksomhed uden at miste sin kollektive lønforsikring. Når man som statsansat skifter til 
et job i det private, skifter man samtidig fra den statslige til den private sektor i HK. Hidtil har det 
ikke været muligt at få sin lønforsikring med sig, fordi HK Privat ikke havde nogen lønforsikring. 
Den forhindring bliver nu fjernet. 
 
I disse dage får HK Privats omkring 67.000 erhvervsaktive medlemmer personlig besked om deres 
kollektive lønforsikring. 20. juni kan du i dit nyhedsbrev fra HK Stat læse mere om de forbedringer 
af din lønforsikring, som træder i kraft fra 1. september.  
 
Medlemmerne af HK’s fjerde sektor, HK Handel, bliver ikke omfattet af lønforsikringen. Det hænger 
sammen med, at mange af sektorens medlemmer på grund af deres lønniveau ikke vil få nogen 
fordel af forsikringen. De fleste af HK Handels medlemmer vil få så lidt ud af en kollektiv lønforsik-
ring, at det ikke vil stå mål med den kontingentstigning, som naturligt vil følge med en lønforsikring.  

 
For at få glæde af forsikringen, skal man tjene mindst 23.500 kroner om måneden. Tjener man 
mindre, dækker dagpengene allerede 90 procent af ens normale løn. 
 
 
Her til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Husk nu at få slappet af sam-
men med jeres familie og venner. 
 
 

Tina Tingberg 
E-mail: FH-PAKP03@mil.dk  
 tinatingberg@hotmail.com 
FIIN:  FH-PAKP03 
Tlf. arbejde: +45 2555 2929 
Tlf. privat:  +45 6017 0530 
Facebook:  ”HK Forsvarets Landsklub”  -  følg os gerne og giv os et ”like” 
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Nyttige links på FIIN for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner: 
 
TR Teamsitet http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Teamsite-for-HK-TR-under-Forsvarsministeri-
ets-omraade/SitePages/Startside.aspx.  
 
HR portalens medarbejderside: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Sider/default.aspx 
 
HR portalens chefens side: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/Sider/default.aspx 
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