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Formanden har ordet 
Hermed fremsendes årets 2. nyhedsbrev, hvor jeg vil forsøge at samle op på nogle af de ting, som 
rører sig her i denne Covid-19 tid. Først og fremmest håber jeg at I alle og jeres familie har det 
godt. Jeg ved at rigtig mange af jer har en meget anderledes hverdag i øjeblikket, hvor I enten ar-
bejder hjemmefra, er indkaldt til at arbejde i turnus med jeres kollegaer eller er hjemsendt indtil vi-
dere, og desværre er det svært at sige hvornår det ændrer sig på trods af, at man nu lige så stille 
begynder at åbne samfundet op igen.  
 
Jeg har bl.a. talt med Forsvarsminister Trine Bramsen, Forsvarschefen m.fl., og fra alle sider er der 
kun rosende ord til overs for HK’ernes indsats i denne krisetid. Forsvarsministeren har bl.a. sendt 
en lille video til Landsklubben, som indtil videre ligger på vores Facebookside ”HK Forsvarets 
Landsklub”. I denne video roser hun specifikt HK’ernes indsats. Jeg håber der bliver mulighed for 
at få den lagt på fiin, men da filen er rimelig stor, er det endnu ikke lykkes mig at få den overført. 
Der er også lavet en specifik side på fiin, som orienterer om beslutningen og retningslinjer i forbin-
delse med Covid-19. Denne side henvender sig til alle medarbejdere i Forsvaret, og kan tilgås via 
linket: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/covid19/Sider/default.aspx 
 
Forsvaret er i denne Covid-19 tid blevet bedt om at løse mange nye opgaver for det danske sam-
fund. Noget af det første var bemanding af den såkaldte Corona callcenter i Jonstrup, hvor bl.a. 
Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet leverer både medarbejdere og frivillige til at klare opga-
ven. Forsvaret er også blevet anmodet om at støtte med bemanding af først 5 testcentre – et i hver 
Region, hvilket nu allerede er udvidet med yderligere 11 testcentre rundt om i landet. I første om-
gang bliver bemandingen hovedsagelig varetaget af soldater fra Hæren og Hjemmeværnet, men 
da dette er en opgave, som er varslet til at 
vare i op mod 6 måneder, kan sammensæt-
ningen sikkert ændres flere gange. Opgaven 
der skal løses er bl.a. bevogtning og ad-
gangskontrol.  
 
De hvide telte som er opstillet ved testcen-
trerne er fra Beredskabsstyrelsen (BRS), lige-
som de telte man ser ved regionernes syge-
huse. HK’erne ved Beredskabsstyrelsen hjæl-
per til med planlægning af vagter, personaleadministration og meget andet i forbindelse med covid-
19 samt kommunikere med Styrelser både på det nationale, men også det internationale niveau 
som f.eks. EU, NATO og FN. Hvis I vil læse mere om hvad HK’erne fra BRS laver, så prøv at læs 
artiklen på HK’s hjemmeside på internettet. Linket til artiklen, hvor 3 af deres TR fortæller op de 
mange opgaver er: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/04/24/hkere-i-beredskabsstyrel-
sen-sammenholdet-faar-os-til-at-gaa-det-ekstra-stykke. 
 
Det er blevet til et rigtigt langt nyhedsbrev denne gang, men da jeg først kom i gang med at skrive 
viste det sig, at jeg havde rigtig mange ting, som jeg fandt vigtige I får besked om. Rigtig god læse-
lyst, og så håber jeg at vi alle snart kan komme på arbejde igen og komme tilbage til mere normale 
tilstande. 

https://www.hk.dk/forsvarets_landsklub
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/covid19/Sider/default.aspx
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/04/24/hkere-i-beredskabsstyrelsen-sammenholdet-faar-os-til-at-gaa-det-ekstra-stykke
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/04/24/hkere-i-beredskabsstyrelsen-sammenholdet-faar-os-til-at-gaa-det-ekstra-stykke
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Vigtigt vedr. ansættelsesbreve og aftaler om tillæg 
HK Stat har erfaret, at Forsvaret i ansættelsesbreve til nyansatte og aftaler om tillæg ved den år-
lige lønforhandling skriver følgende: 
 
”Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med et varsel svarende til den ansattes individuelle 
opsigelsesvarsel”. 
 
Denne ordlyd er HK Stat ikke enig i. Virkningen af opsigelsen er, at tillægget bortfalder ved opsigel-
sesvarslets ophør. Tillægget ydes dog kun så længe, medarbejderen er ansat ved myndigheden, 
og bortfalder uden yderligere varsel ved afgang fra myndighed. 
 
Det er HK Stats opfattelse, at det er et brud på rammeaftalen om ny løn. Uddrag af rammeaftalen 
om Ny Løn §14 Opsigelser af lokale aftaler siger følgende: 
 
”Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstem-
melse med reglerne i den enkelte aftale, eller kan ændres ved enighed mellem aftalens parter”. 
 

Cirkulærebemærkninger til §14 er som følger: 
 
”Ved opsigelse af aftale om kvalifikationstillæg bevarer den 
enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, med 
mindre andet aftales.  
Ved opsigelse af aftale om funktionstillæg gives der skrift-
lig meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsi-
gelse, og at tillægget bortfalder med et varsel svarende til 

den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, med mindre andet aftales. 
Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er 
knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for til-
lægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor funktionstil-
lægget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillæg-
get kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforhol-
det.” 
 
Som det fremgår af rammeaftalen kan tillægget ikke opsiges til bortfald med mindre det er aftalt 
(forhandlet). Når I har forhandlet løn for en nyansat, eller ved den årlige lønforhandling, skriver I pt. 
under på, at tillægget kan opsiges, hvilket altså ikke er i overensstemmelse med rammeaftalen. 
 
HK Stat har rejst sagen i FPS, og skal bede jer tage forbehold for jeres underskrift omkring dette 
punkt i de aftaler I indgår frem til der foreligger en endelige afgørelse. Det kan gøres på følgende 
måde: 
 
”Undertegnede tager forbehold for afsnittet omkring opsigelse af kvalifikationstillægget, indtil der 
foreligger en afklaring mellem FPS og HK Stat.” 
 
Sagen er som sagt ikke afgjort endnu, hvilket bl.a. skyldes Corona krisen og de problemer med af-
tale af møder m.m., som er en følge heraf. Opnås der ikke enighed med FPS, vil sagen gå videre 
til MEDST. Kontakt din lokale HK afdeling, hvis du er i tvivl om du skal / kan underskrive en aftale. 
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Ferieaftalen – nyt fra FPS 
I denne tid er der måske ikke så mange som har tænkt over den nye ferieaftale, men fra Forsvars-
ministeriets Personalestyrelse (FPS) er der netop meddelt, at de er i fuld gang med at indarbejde 
aftalen i tidsstyringssystemet. Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, skal vi først 
og fremmest vænne os til begrebet samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at vi kan afholde 
betalt ferie i takt med, at vi optjener den. Den nye ferielov indebærer også ændringer i måden, vi 
optjener og afvikler ferie på, ligesom vi skal vænne os til nye ferieafviklingsperioder og nye måder 
at få udbetalt særlig feriegodtgørelse på. Allerede nu, hvor vi er i en overgangsperiode mellem den 
nuværende og den nye ferielov, er der ændringer i forhold til eksempelvis feriegodtgørelser. Du 
kan læse mere om overgangen til den nye fe-
rielov i de nedenstående afsnit, der mere detal-
jeret beskriver forhold om afholdelse og overfø-
relse af ferie samt ændringerne til den særlige 
feriegodtgørelse.   
 
Afholdelse af ferie på forskud 
I den nye ferielov/ferieaftale er der fra 1. sep-
tember 2020 mulighed for at aftale, at ferie kan 
holdes på forskud som følge af overgangen til 
samtidighedsferie, hvor ferie optjenes parallelt 
med arbejdet. Dette vil bl.a. give medarbejdere mulighed for at holde ferie, selv om ferien endnu 
ikke er optjent. Det vil eksempelvis gøre det muligt at holde en længere ferieperiode på et tids-
punkt, hvor man endnu ikke har optjent nok feriedage, f.eks. fordi man er nyansat.  
 

• Det kan for månedslønnede medarbejdere aftales, at de kan afholde op til 10 feriedage på 
forskud 

• I helt særlige tilfælde kan ledelsen godkende op til 20 feriedage på forskud 
 
Kriterier for forskudsferie vil være følgende: 
 

• Beror på en aftale mellem ledelse og medarbejder 

• Gælder kun for månedslønnede 

• Skal kunne nå at optjenes inden for ferieåret 

• Reguleres i takt med, at ferien reelt optjenes 
 
Overførsel af ferie og særlige feriedage  
For overgangsåret til den nye ferielov vil der i år være mulighed for at aftale overførsel af ferie og 
særlige feriedage inden for de rammer, der gives i ferieloven og ferieaftalen (op til 5 feriedage og 5 
særlige feriedage), hvor det lokalt giver mening for den enkelte medarbejder og samtidig er forene-
ligt med tjenesten samt regeringens udmeldinger i forbindelse med COVID-19.  
 
Udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19 
Ferie, der ikke kan afholdes pga. væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse 
med COVID-19, kan overføres til den efterfølgende ferieafviklingsperiode. Denne overførsel kan 
ske efter aftale mellem ledelse og medarbejder eller som pålæg fra ledelsen. 
 
Særlig feriegodtgørelse ved overgang til ny ferielov  
Som en konsekvens af aftale om feriegodtgørelse i overgangsordningen samt statens ferieaftale 
sker der ændringer i udbetalingen af særlig feriegodtgørelse. Det betyder, at den feriegodtgørelse, 
som bliver udbetalt med lønnen i april måned 2020, er mindre, end den plejer at være. Det skyldes, 
at 1 % af de i alt 1,5 % særlig feriegodtgørelse er blevet indefrosset for perioden den 1. september 
2019 til den 31. december 2019. Feriegodtgørelsen består derfor af 1,5 % optjent i perioden den 1. 
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januar 2019 til den 31. august 2019 og 0,5 % optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. 
december 2019.  
 
Udbetalingstidspunktet for den særlige feriegodtgørelse vil ændre sig fra 2021. Efter den nye ferie-
lov vil den særlige feriegodtgørelse blive udbetalt to gange om året (i dag udbetales den med april 
måneds løn). Efter den nye ferielov vil særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september - 31. maj 
blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni - 
31. august vil blive udbetalt med lønnen for august måned. 
 

Udbetalingerne vil fremadrettet således ske på følgende måde: 
 
Udbetales ultimo april 2020 

• 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under den gamle ferielov i perioden 1. januar 2019 – 
31. august 2019. 

• 0,5 % af den ferieberettigede løn optjent i overgangsperioden til den nye ferielov (indefrys-
ningsperioden) 1. september 2019 – 31. december 2019. 

 
Udbetales ultimo april 2021 

• 0,5 % af den ferieberettigede løn optjent i overgangsperioden til den nye ferielov (indefrys-
ningsperioden) 1. januar 2020 – 31. august 2020. 

 
Udbetales ultimo maj 2021, 2022 etc. 

• 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under ny ferielov og ferieaftale i perioden optjent 1. 
september 2020 – 31. maj 2021. 

 
Udbetales ultimo august 2021, 2022 etc. 

• 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under ny ferielov og ferieaftale i perioden optjent 1. 
juni 2021 – 31. august 2021. 

 
Overgangen i tidsstyringssystemet 
Der vil fra den 1. maj 2020 stå op til 16,64 dage ferie med løn til rådighed for medarbejdere i tids-
styringssystemet. Disse er til brug for afvikling i perioden 1. maj – 30. september 2020. 
 
Fra 1. september træder vi så fuldt ind i den nye ferielov og et nyt ferieår, hvor vi opsparer og afvik-
ler ferie samtidigt. Uforbrugt ferie fra overgangsperioden overføres automatisk til det nye ferieår. 
 
 

 
 

Tidsregistreringssystemet 
Endnu engang vil vi forsøge at bringe lidt nyt vedr. det indførte tidsregistreringssystem, idet FPS 
har udsendt status på hvordan det går med fejlretninger m.m. Der er dog stadig ikke en afklaring 
vedr. systemets beregning af flekstid kontra det nye forvaltningsgrundlag udsendt af FPS vedr. 
flekstid, overarbejde og tjenesteomlægning. Organisationerne har sammen med FPS stillet skrift-

lige spørgsmål til MEDST vedr. de problematikker vi ser i forhold 
til systemet og flekstidsaftaler, men man er endnu ikke klar med 
en endelige afgørelse. 
 
Vi har kun mundtligt hørt fra MEDST, hvilket vi ikke er tilfreds med 
– vi ønsker skriftligt svar på vores skriftlige spørgsmål. De siger at 
arbejdstidsreglerne er klare, men hvis man har lavet en lokalaftale 
om flekstid, så er det den der gælder. Det betyder i første 
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omgang, at vi selv skal forsøge at blive enige med FPS, og der skal derfor afholdes møde mellem 
dem og organisationerne. Disse møder er selvfølgelig blevet voldsomt forsinket af Corona krisen, 
så i mellemtiden forsøger vi at få samlet så mange af Forsvarets flekstidsaftaler som muligt, såle-
des at vi har materiale til brug på møderne på FPS. 
 
Vedr. fejlrettelser i det nye tidsregistreringssystem bidrager Forsvarskommandoens myndigheder i 
væsentlig grad til at få identificeret og rettet erkendte fejl i samarbejde med FPS. Forsvarskom-
mandoen retter i den forbindelse indsatsen mod: 
 
o at sikre, at alle medarbejdere får registreret arbejdstid korrekt, så der kan udbetales korrekte 

ydelser m.m. 
o at der kan gennemføres en relevant og retvisende fremadrettet planlægning af medarbejdernes 

arbejdstid, så chefer og medarbejdere har overblik over rådig arbejdstid og planlagte frihedspe-
rioder. 

o at der skabes et ledelsesmæssigt overblik over den samlede arbejdstidsressource for enheder 
og myndigheder, så der kan gennemføres en hensigtsmæssig overordnet ressourcestyring. 

o at gennemføre en række tiltag i samarbejde med FPS, som kan bidrage til at etablere tillid til 
Tidsstyringssystemet i takt med, at systemet bliver mere stabilt. 

 
Den nuværende situation relateret til Corona virus/covid-19 har ingen direkte konsekvens for im-
plementeringen af tidsstyringssystemet, men det vil give udfordringer for tastning af arbejdstid for 
de medarbejdere, der er hjemsendte uden adgang til FIIN, og som normalt selv taster deres ar-
bejdstid. Denne udfordring ville dog også have været til stede i det gamle system.  
 
Tidsstyringssystemet er nu iht. FPS parat til at blive overdraget til driftsorganisationen, og FPS vil 
derfor orientere om seneste status på implementeringen af det nye tidsstyringssystem. Siden tids-
styringsmodulet blev taget i anvendelse den 21. oktober 2019, har der været en række tekniske 
udfordringer. De skulle nu for størstedelens vedkommende være rettet. I januar måned konstate-
rede projektet nye fejl i næsten samme takt, som allerede erkendte fejl blev rettet. Siden da er kur-
ven vendt, og lige nu er der få, ikke-forretningskritiske fejl tilbage, hvilket muliggør overdragelse til 
driftsorganisationen.  
 
Status i dag er, at en række tekniske udfordringer, der har betydet, at nogle medarbejdere har op-
levet ukorrekt beregnet arbejdstid og i visse tilfælde også ukorrekt udbetaling af variable ydelser, 
nu er rettet. Sideløbende med driftssupport og brugerstøtte har projektet med virkning fra 1. april 
2020 implementeret OK18 i tidsstyringsmodulet.  
 
De tekniske fejl har imidlertid afstedkommet fejl i visse lønarter, hvorfor vi stadig har fejlede lønar-
ter liggende i tidsstyringsmodulet. Disse fejl skal ryddes op, da de skaber andre udfordringer, så-
som dobbelte udbetalinger og/eller dobbelte løntræk til nogle medarbejdere. Arbejdet med at få 
disse datafejl ryddet op er foregået hen over Påsken, hvor der er gennemført prøvesletninger og 
test, der har sandsynliggjort, at datafejlene kan slettes og rettes til uden at skabe nye fejl. Der plan-
lægges i øjeblikket på, at denne afsluttende oprydning i datafejl vil ske i perioden 1-3. maj 2020, da 
mange civile medarbejdere holder fri den 1. maj, og den 2.-3. er en weekend. Oprydningen forven-
tes at fjerne de erkendte udfordringer med lønarter og skabe grundlaget for, at medarbejderne får 
beregnet arbejdstid og variable ydelser korrekt, og at tidsstyringsmodulet driftsmæssigt dermed vil 
være på niveau med det tidligere system.  
 
Tidsstyringsprojektet er godkendt til at afslutte sine aktiviteter ved udgangen af april 2020. FPS vil 
håndtere de udeståender, som implementeringen af tidsstyringssystemet har medført. Eller sagt 
med andre ord, der skal ryddes op i data, så den enkelte medarbejder føler sig sikker på, at han 
eller hun har modtaget den korrekte løn, og FPS skal fortsætte med at yde den nødvendige bru-
gerstøtte, indtil hverdagen er normal igen, og tilliden til systemet er genoprettet.  
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FPS har derfor etableret en organisation, som forventes aktiv i resten af 2020. Denne organisation 
vil fortsætte den tætte dialog med de administrative fællesskaber og andre myndigheder m.fl., som 
skal blive fortrolige med tidsstyringsmodulet, ligesom samarbejdet med KAKI fortsætter om drift og 
vedligehold. FPS fortsætter og viderefører indtil videre de fora, som blev etableret af projektet, der 
understøtter arbejdet med at klargøre og implementere modulet. Det omfatter fora for implemente-
ringsansvarlige, tidsadministratorer mfl., ligesom der fortsat gennemføres uddannelse, i takt med at 
ministerområdets brugere efterspørger dette.  
 
Det videre arbejde er planlagt som en række initiativer i 11 forskellige spor med hver sit fokus, der 
samlet skal sikre korrekt beregning af arbejdstid og variable ydelser samt etablere den relevante 
rapportstruktur i f.m. arbejdstidsstyring og -planlægning. De enkelte spor afsluttes successivt og 
senest ved udgangen af 2020. Samtidig vil FPS som en del af den løbende dialog tilvejebringe 
mere information om tidsstyringsmodulet, så I bl.a. får mulighed for at få kendskab til detaljerne i 
eksempelvis tidsinfolisterne og dermed kan rådgive jeres medlemmer bedre. 
 
  

 
 

Lønstigning 
HK’erne i Staten kan se frem til en lille procent mere i løn pr. 1. april 2020, svarende til ca. 250 kr. 
mere om måneder, hvis man tjener 30.000 kr. om måneden. Det er mindre stigninger til privatan-
satte end forventet, som reducerer en aftalt stigning fra 1,5 til under 1 procent jf. reguleringsordnin-
gen. Denne ordning skal sikre, at de statsansattes 
lønninger udvikler sig parallelt med de privatansat-
tes, og når de privatansatte stiger mindre end for-
ventet, skærer ordningen toppen af aftalte stignin-
ger til statens ansatte.  
 
I år betyder regulering at en aftalt stigning på 1,46 
procent bliver til en stigning på 0,84 procent, og 
denne stigning omfatter både basislønnen og til-
læg. Næste og sidste lønstigning i denne overens-
komstperiode er aftalt til februar 2021, og er for-
handlet til 0,68 procent plus en forventet regulering på 0,10 procent.  
 
 

 
 

Vigtige datoer 
HK Forsvarets Landsklub og HK Stat havde jo allerede nogle vigtige datoer for 2020, men des-
værre har covid-19 krisen haft indflydelse på det arrangerede.  
 
04. – 07. maj 2020 OAO Forsvarskursus i Vingsted Aflyst – afholdes muligvis til  
  efteråret 
 
19. maj 2020 TR kursusdag vedr. Kompetenceud- Aflyst   
 vikling for Forsvarets ansatte  
 
16. – 17. juni 2020 HK Stat Kongres Aflyst – afholdes i 2021 
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10. november 2020 HK Forsvarets Landsklub delegeretmøde Flyttes til 2021, idet HK Stat 
  Kongres også flyttes 
 
11. november 2020 HK Forsvarets Landsklub TR temadag TR og TR suppleanter 
 
 

 
 

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” 
 

 
 

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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