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Formanden har ordet 
Vi er nu gået ind i forårsmånederne – måske lidt svært at se i disse dage her fra min stol i Nordjyl-
land, idet landskabet udenfor har været meget hvidt af sne efter den sidste tids intensive snefald. 
Med foråret er også kommet en intensivering af møderne på alle niveauer, og min kalender er der-
for voldsomt booket. Nogle møder kan klares på VTC her fra kontoret, mens andre selvfølgelig 
kræver rejser til mødestedet, men det vigtigste er faktisk, at der ser ud til at komme gang i de for-
skellige udvalg og arbejdsgrupper, som måske også kan føre til afklaring af de mange udestående 
opgaver, vi har i Forsvaret. 
 
Vi har bl.a. afholdt årets første Hovedsamarbejdsudvalgsmøde (HSU), hvor vi fik en briefing vedr. 
krigen i Ukraine og Danmarks bidrag med træning og materiel. Der blev selvfølgelig også talt om 
det kommende Forsvarsforlig, og håbet om at politikerne kunne forhandle noget på plads, som 
bl.a. kan præsenteres på NATO’s kommende møde i Vilnius.  
 
På mødet bad de faglige organisationer om at få funktionsbeskrivelser på dagsordenen, idet vi al-

drig har fået en endelig afklaring af hvordan de i fremtiden 
skal bruges og i hvilken udformning. Derudover blev der talt 
fastholdelse, ikke mindst set i lyset af de militære faglige 
organisationers input via pressen om hvordan vi i øjeblikket 
oplever en meget stor afgang af personel. I den forbindelse 
opfordrede vi til, at vi får talt om konkrete muligheder og til-
tag, som kan fastholde medarbejderne – en dialog som vi 
ikke mener kan/skal vente, til efter et nyt forlig er på plads. 
 
Vi fik ligeledes en orientering om fremrykning af årets APV 
undersøgelse, således at den ikke kommer til at køre i ef-

teråret 2023, men i stedet i perioden 15. april til 15. juli 2023. Der vil i undersøgelsen igen være et 
særligt afsnit som har fokus på kønskrænkende adfærd, men denne gang er spørgsmålene formu-
leret anderledes af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med input fra KVINFO 
og Kvindelige Veteraner. De faglige organisationer i HSU gjorde i den forbindelse indsigelse mod, 
at vi ikke var blevet involveret eller orienteret om arbejdet på lige fod med de anførte organisatio-
ner, hvorfor undersøgelsen nu kommer i høring ved Underudvalg Arbejdsmiljø (UVA) og os. 
 
Et andet vigtigt møde, som er gennemført i slutningen af februar er, at vi endelig igen fået gang i 
Forsvarsministeriets Personelfaglige Forum (FPF), som er et udvalg, hvor vi kan udveksle viden 
samt drøfte, forhandle og evaluere relevante emner inden for personalefaglige anliggende, som 
ikke umiddelbart kan klares via f.eks. møderne i HSU. Udvalget består af repræsentanter fra For-
svarsministeriets Personalestyrelse (FPS) samt repræsentanter fra centralorganisationerne AC, 
CO10 og OAO, og det vil være her vi f.eks. taler om lønstrategi på Forsvarsministeriets (FMN) om-
råde, HR-strategi, ydelsesforhold og vilkår for udsendt personel, tillidsrepræsentantvirksomheden 
på FMN området m.m. Udvalget har tidligere fungeret under den såkaldte Koncernstyringsdirektør, 
men da denne funktion forsvandt, stoppede møderne også. De faglige organisationer har siden da 
presset på for at få arbejdet genoptaget, og er glade for det endelig er lykkes. 
 

https://www.hk.dk/forsvarets_landsklub
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Ud over de omtalte møder har jeg også lige deltaget i HK Stat Midtvejsmøde i Kolding d. 28. fe-
bruar og 1. marts. Det var to rigtig gode dage med mange interessante oplæg og input vedr. fremti-
dens arbejdsmarked samt mulighed for at deltage i én af de 4 workshops efter eget valg. Der blev 
bl.a. talt om fremtidens arbejdsliv, digitalisering, arbejdsmiljø, relationer, brug af Facebook, ar-
bejdsglæde og hvordan man gør sig klar til fremtidens arbejdsmarked. Derudover var der ikke 
mindst plads til at netværke, og få en god snak med nogle af de mange deltagere fra hele HK Stats 
område. Jeg fik i den forbindelse talt med flere fra Forsvaret, som havde valgt at deltage de 2 da-
ge, og det er altid spændende at høre om, hvad de arbejder og tumler med i hverdagen. Der skal 
herfra klart lyde en opfordring til at gentage sådan et Midtvejsmøde en anden gang, og ligeledes 
en opfordring til HK medlemmer i Forsvaret til at deltage. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af dette nyhedsbrev, har jeg været i gang med at kigge lidt rundt 
på de enkelte myndigheders hjemmesider på FIIN. Formålet var, at finde nogle af de gode histo-
rier, som vi jo faktisk har mange af på hele Forsvarsministeriets område. Du kan læse et par styk-
ker af dem længere nede i nyhedsbrevet. Landsklubben mener, at vi ikke behøver kun at høre om 
og have fokus på de ting, som ikke fungerer. Vi har i stor udstrækning netop behov for at høre om 
de ting, som faktisk fungerer, og som på hver sin måde bidrager til trivslen på arbejdspladsen. Det 
kan være store ting, men helt sikkert også de små og sjove ting, som den enkelte myndighed eller 
dens medarbejdere iværksætter. 
 
Sidste møde jeg har været til inden udsendelsen af dette nyhedsbrev, var et mødet vedr. planlæg-
ning af TR-dagen d. 9. oktober 2023, hvor både TR og TR suppleanter får mulighed for at deltage. 
Dagen arrangeres i samarbejde med TR Fonden og vil dreje sig om kompetenceudvikling, og hvor-
dan TR kan være inspirator på arbejdspladsen over for kollegaer og ledelse i forbindelse med kom-
petenceudvikling, og ikke rådgiver. Jeg er sikker på det bliver en rigtig spændende kursusdag, og 
håber rigtig mange vil deltage, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen til d. 9. oktober 2023.  
 
Nå, så blev formanden har ordet igen til et meget langt indlæg, men jeg synes jo det er rigtig vig-
tigt, at I hører om hvad jeg laver, og hvad der generelt sker i hele koncernen. Jeg håber resten af 
nyhedsbrevet kan bidrage med nyttig viden, og måske også et smil på læben. Jeg vil dog også sta-
dig gerne have input fra jer – både stort og småt  
 
 

 
 

Gå glad på arbejde og gå glad hjem  
I et tidligere nyhedsbrev efterlyste Landsklubben de gode historier fra myndighederne rundt om på 
Forsvarsministeriets område. De findes selvfølgelig, og ved Supply Chain Divisionen (SCD) har 
man netop lanceret en kampagne ”Gå glad på arbejde og gå glad hjem”, som må siges at falde ind 
under den kategori. 
 
Kampagnen er en arbejdsmiljøkampagne, som skal forløbe i hele 2023 og formålet er at styrke 
samarbejdet og sammenhængskraften i SCD, samt at øge trivslen for den enkelte medarbejder og 
for medarbejdergrupperne i hele SCD. Kampagnen skal øge antallet af registrerede nærved-hæn-
delser og opfølgning herpå. 
 
De vil i løbet af året præsentere oplysninger om og aktiviteter i relation til det gode arbejdsmiljø, og 
gennem dialog finde frem til de sten, som trykker og gennem handling forsøge at få dem fjernet.  
 
Til at hjælpe SCD med kampagnen har de fået arbejdsmiljøminjaerne og maskotterne Nin’Ja og 
Nin’Jo, som stiller og besvarer spørgsmål om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ninjaerne vil, 
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sammen med forskellige andre materialer og aktiviteter, støtte dialogen om det gode arbejdsmiljø - 
for man kan kun handle og reagere på det, man er vidende om.  

 
Man kan selvfølgelig stille spørgsmålet - hvorfor skal man nu bruge tid på arbejdsmiljø og trivsel, 

når man i forvejen har travlt? Svaret er, at det skal man, 
fordi man vil og i Forsvaret skal vi gerne passe på os selv 
og hinanden, og undgå at blive slidt og gå i stykker. På 
den måde kan vi være gode kolleger for hinanden i læn-
gere tid, og samtidig have power tilbage på batterierne, når 
vi kommer hjem - både når vi kommer hjem til fyraften, og 
når vi går hjem-hjem på pension.  

 
Nin’ja er maskotten med grønt hårbånd. Det er Nin’ja, 
som ved rigtig meget om arbejdsmiljø, og som gerne vil 
hjælpe gennem anerkendende og rigtige svar på de 
spørgsmål, som man - og Nin’jo - har til det fysiske og psy-

kiske arbejdsmiljø. Nin’ja går op i at være en god og arbejdsom kollega, som gør tingene rigtigt - 
og som gerne svarer på spørgsmål med et nyt spørgsmål til refleksion.  
  
Nin’jo er maskotten med blåt hårbånd. Nin’jo ved ikke helt så meget om arbejdsmiljø, undrer sig 
og tør stille spørgsmål til ting, der er svære at forstå. Nin’jo er også en god og arbejdsom kollega, 
som godt kan finde på at springe over, hvor gærdet er lavest. Nin’jo er frisk og sej, men kan måske 
godt bruge lidt hjælp til at passe bedre på sig selv og sine kolleger i løbet af arbejdsdagen. 
 
Landsklubben er spændt på at høre mere om kampagnen i løbet af 2023, og hvordan det går i 
SCD – mon ikke der blandt de ansatte også er nogle HK’ere, som vil dele deres oplevelser og må-
ske bidrage til inspiration ved andre myndigheder. Man ved fra forskning, at trivsel og arbejds-
glæde (eller manglende arbejdsglæde) påvirker vores produktivitet, engagement, motivation, krea-
tivitet m.m. på jobbet. Man ved også at vores arbejdsdag påvirker vores humør og generelle livs-
glæde, samt at trivsel og arbejdsglæde smitter, og vores humør på arbejdet påvirker både vores 
kolleger, men også vores familie og venner derhjemme. 
 
 

 
 

Slut med engangskopper 
Ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) har man iværksat et pilotprojekt på Hjørring 
Kaserne, som hedder ”Slut med engangskopper”. Projektet er sat i værk, da vi alle kan gøre lidt for 
at bidrage til mindre spild af pap, plastik og penge. Projektet blev startet op 20. februar 2023 via 
Forsvarets Kantiner, og har til formål at nedbringe forbruget af engangskopper. 
 
Hvad mange måske ikke ved er, at 
et engangskrus koster 1,25 kr. i 
indkøb, og at der alene på Hjørring 
Kaserne bliver anvendt mange 
tusinde engangskrus om måneden. 
Det er ikke særlig bæredygtigt, men 
findes der en enkel løsning, som 
kan erstatte dette? FES vil gøre et 
forsøg ved at de går over til porce-
lænskrus og fjerner pap- og plastik-
kopper fra køkkener og kaffeautomater.  
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I forbindelse med pilotprojektet opfordrer FES på Hjørring Kaserne derfor til, at alle medbringer de-
res eget krus hjemmefra – det må selvfølgelig gerne være ”sjove krus”, som vist på billedet. Der vil 
dog også være mulighed for at få udleveret et krus i kantinen. Hvis man får gæster, vil det være 
muligt at hente krus i kantinen. Her afleverer man også gæstekrusene til opvask. I alle tekøkkener 
er der opvaskemiddel + børste til egen opvask, hvis man vil spare traveturen til kantinen. 
 
Der er som sagt tale om et pilotprojekt, som kan justeres undervejs. Når FES har gjort deres erfa-
ringer på kasernen frem mod sommerferien, vurderer de om initiativet skal gøres permanent og 
bredes ud til hele Forsvaret i løbet af 2023. 
 
 

 
 

Cyberdivisionen i FMI 
Cyberdivisionen er oprettet pr. 1. marts 2023 og samler it- og cyberaktiviteter under Forsvarsmini-
steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og skal nu servicere og levere it-understøttelse til mere 
end 20.000 medarbejdere på Forsvarsministeriets område. Samlingen består bl.a. af de to tidligere 

it-organisationer KAKI og PIT, og 
derfor har man også i februar haft 
travlt med at flytte og ændre stabs-
numre på alle medarbejdere, så de 
alle har et stabsnummer der starter 

med FMI-C-xxxx, hvor x’erne selvfølgelig er forskellige, alt efter hvor de er placeret. Det er menin-
gen at Cyberdivisionen skal understøtte brugerne samt levere sikkerhedsovervågning og cybersik-
kerhedsanalyser, samtidig med at de forvalter og drifter klassificeret udstyr og beskytter koncer-
nens it-systemer og data. Derudover står de ikke mindst for it-drift og –support alle årets dage 
samt for pc’ere, mobiltelefoner og AV-udstyr. 
 
Cyberdivisionen er opdelt i en række afdelinger og centre, som hver især har specifikke opgaver 
de skal løse. Det drejer sig om følgende: 
 
Koordinationsafdelingen (KOA), som består af 5 sektioner og er ledelsessekretariat for Cyber-
divisionen. De vogter over god forvaltningsskik, er serviceorgan for direktionen, leverer støtte ved 
indkøb og koordinerer strategiske opgaver samt har ansvar for logistik og Facility Management og 
fysisk sikkerhed, budgetanalyser og beredskab. 
 
Center for it-support og operations (IO), som består af 2 afdelinger – IT-support og IT-opera-
tions. De leverer professionel it-understøttelse af forsvarets enheder, myndigheder, hovedkvarterer 
og stabe i forhold til it-support/drift, brugeradministration, mobiltelefoner, sikkerhedsovervågning 
samt it-servicemanagement. Centeret er brugernes og kundernes entydige indgang til Cyberdivi-
sionen 
 
Strategi og IT-styring (SI), som består af 3 sektioner, der har ansvaret for at sikre professionel it-
styring, projektportefølgestyring og metodeudvikling. De varetager også arbejdet med planer og 
strategi for it og digitalisering i samarbejde med den øvrige koncern. 
 
Center for Udvikling (U), som består af de 2 afdelinger Forretningssamarbejde og Arkitektur. Dis-
se afdelinger er rådgivende og faciliterende enheder, der arbejder på tværs af Cyberdivisionen og 
har til opgave at sikre, at divisionen er en troværdig og effektiv digitaliseringspartner for FMI og 
myndigheder og Styrelser i koncernen. 
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Cybersikkerhed (CS), som har til opgave at sikre den samlede cyber- og informationssikkerhed i 
de aktive systemer og netværk i hele Forsvarsministeriets koncern, som Cyberdivisionen har an-
svaret for. De identificerer, beskriver og imødegår cybertrusler for at forhindre kompromittering af 
systemer, data og netværk 365 dage om året. 
 
Center for Teknologi (T), som består af afdelingerne Infrastruktur, Systemer og DeMars/ESDH. 
De har ansvaret for IT-strukturen, som er en forudsætning 
for at it-systemer og it-udstyr funger for de ansatte i hele 
koncernen. Det er billedligt talt forsvarets it-motorvej og 
fundamentet for, at bru-gernes IT kører så gnidningsløst 
som muligt. 
 
Med Cyberdivisionen har man fået samlet alle it-funktioner under ét, idet der samtidig er oprettet 
flere lokalcentre m.m. til at varetage servicefunktionerne rundt om i hele landet. Cyberdivisionen 
består i første omgang af +600 medarbejdere, men der vil løbende ske en betydelig udvidelse af 
medarbejderantallet, og i den forbindelse vil vi se en stor tilgang af HK-ansatte – ikke mindst med 
IT-faglige uddannelser og kompetencer. Cyberdivisionen har oprettet en hjemmeside, hvor alt det-
te beskrives nærmere – den findes på FIIN via dette link: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbs-
styrelsen (fiin.dk) 
 
 

 
 

Sæt X i din kalender 
 
HK Forsvarets Landsklub kan nu udmelde datoer for følgende kommende arrangementer, idet vi 
dog tager forbehold for evt. ændringer undervejs: 
 
22-25. maj 2023 OAO Forsvarskursus i Vingsted for TR og TR suppleanter 
 
2. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner  
 
3. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner 
 
9. oktober 2023 Kursusdag om Kompetenceudvikling for TR og TR suppleanter 
 
4. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner 
 
Der vil løbende blive indkaldt, via kalenderbooking i Outlook, til de anførte webinarer. Datoerne for 
webinarer kan blive flyttet, hvis der indkaldes til ekstraordinære møder i FKO eller FMN, og em-
nerne kan ændres, hvis der opstår ting der er mere aktuelle, at drøfte. 
 
 

 
 

Nyttige links på FIIN for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner: 
 
TR Teamsitet på FIIN:  
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/teamsite-for-hk-tr-under-forsvarsministeriets-omraade/Site-
Pages/Startside.aspx 
 

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fmi/Organisation/cd/Sider/default.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fmi/Organisation/cd/Sider/default.aspx
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
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HR portalens medarbejderside på FIIN:  
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Sider/default.aspx 
 
HR portalens chefens side på FIIN:  
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/Sider/default.aspx 
 
Teamsite Seniorpolitik på FIIN: HR-portalen (fiin.dk) 
 
Landsklubbens sider på HK Stats hjemmeside på internettet:  
www.hk.dk/omhk/klub-og-brancheklub/hk-forsvarets-landsklub 
 
 

 
 

Tina Tingberg 
 
E-mail: FVT-V-AAD02@mil.dk  
 tinatingberg@hotmail.com 
FIIN:  FVT-V-AAD02 
Tlf. arbejde: 2555 2929 
Tlf. privat:  6017 0530 
Facebook: ”HK Forsvarets Landsklub” - FØLG os gerne og giv os et ”like”

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Sider/default.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/Sider/default.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/ansaettelsesforhold/seniorsitet/Sider/default.aspx
http://www.hk.dk/omhk/klub-og-brancheklub/hk-forsvarets-landsklub
mailto:FVT-V-AAD02@mil.dk

