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Nyhedsbrev nr. 3-2017 
 
Formanden har ordet 
Årets 3. nyhedsbrev kommer ud til jer her midt i sommerferien, idet jeg føler der er behov for at få 
sat nogle ord på forskellige emner, der rører på sig i Forsvaret netop nu - og i den kommende tid. 
Jeg tror nemlig godt vi fra både Landsklubbens og min side kan sige, at det bliver et travlt og hek-
tisk efterår vi går i møde.  
 
Der skal afleveres resultat af budgetanalyserne til Folketinget, startes op på forhandlingerne til et 
nyt forsvarsforlig, og der skal selvfølgelig også arbejdes videre med overenskomstforhandlingerne 
2018 (OK18). Der vil selvfølgelig komme endnu flere emner, som skal behandles, men blot disse 3 
store emner ved jeg allerede nu,  vil medfører en travl mødekalender i efteråret.  
 
I den forbindelse vil jeg løbende forsøge at udsende opdateringer og status m.m., når det er muligt 
– måske ikke i form af nyhedsbreve i samme form, som det normale vi udsender, men blot små op-
dateringer om evt. tiltag og beslutninger, som er på vej. 
 
I det sidste nyhedsbrev havde jeg bl.a. skrevet et lille afsnit vedr. implementering af økonomipart-
nermodellen, hvilket bl.a. gav anledning til nogle spørgsmål fra bl.a. Hjemmeværnets (HJV) side. 
Der blev spurgt om de omtalte ændringer ville berøre medarbejderne i HJV, og svaret fra mig var, 

at det i første omgang kun berøre de medarbejdere som 
hører under Værnsfælles Forsvarskommando (VFK), altså 
især den operative struktur i VFK. HJV har egen budget-
analyse og en plan for de ændringer der skal ske, så det er 
ikke umiddelbart Hjemmeværnet der her er tale om, idet her 
følges den plan som allerede er meldt ud til alle medarbej-
dere. Jeg vil dog samtidig sige tak for spørgsmålene, for jeg 
er altid glad for at modtage både spørgsmål og kommenta-
rer til vores udsendte nyhedsbreve. 

 
Siden Landsklubbens nyhedsbrev nr. 2 blev udsendt, har Forsvarschef Bjørn Bisserup også ud-
sendt mail til alle repræsentanterne i VFK CSU, hvori han anfører, at det i alt overføres 63 normer 
fra VFK til Økonomidivisionen – og dermed de facto til departementet. Den endelige kortlægning 
og analyse af Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen udestår - og vil bliver gen-
nemført i august. 
 
Nærheden – forstået som økonomimedarbejdernes fysiske tilstedeværelse ved myndigheden og 
økonomimedarbejdernes indgående kendskab til myndighedens opgave og vilkår for opgaveløs-
ning – har været det centrale budskab ved alle myndighederne. Dette er tilgodeset og forsvarsche-
fen har besluttet, at denne nærhed også i fremtiden skal fastholdes. Geografien fastholdes dermed 
for alt personel, og der ses ikke behov for at ændre på dette forhold, hvorfor den anden del af ana-
lysen – som skulle se på mulighederne for sammenlægning af økonomifunktionerne i få geografi-
ske centre ikke længere er aktuel. Personellet forbliver ved nuværende myndigheder. Der tages 
forbehold for, at vilkårene kan ændres på grund af forlig o.a. 
 
Budgetanalysen er jo også et varmt emne her i sommerperioden, ikke mindst fordi internetsiden 
www.OLFI.dk har bragt en serie artikler om hvad budgetanalysen kommer til at indeholde,  og hvil-
ket konsekvenser det vil få for Forsvaret.  

http://www.olfi.dk/
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Hvor OLFI konkret har fået alle deres oplysninger fra kan man kun spekulere i, men af artiklerne 
har der bl.a. fremgået, at regimenter skal nedlægges eller sammenlægges og andre specifikke ini-
tiativer, som er taget ud af en større sammenhæng i et materiale som fylder mere end 1.200 sider, 
og som slet ikke er besluttet endnu, da den endelige rapport vedr. budgetanalyse endnu ikke er 
færdigskrevet og afleveret til Folketinget.  

 
Disse artikler og 
opslag har selvføl-
gelig skabt stor usik-
kerhed og uro man-
ge steder i Forsva-
ret. Ikke mindst fordi 
mange medarbejde-
re føler, at de nu 
endnu engang skal 
læse om deres frem-
tid via medierne i 

form af bl.a. Facebook opslag, i stedet for at høre noget konkret fra Forsvaret selv. 
 
Jeg har tidligere nævnt, at jeg sidder med i den nedsatte følgegruppe i forbindelse med budget-
analyserne, og i den forbindelse ser vi, fra organisationernes side, alt det materiale, som man sid-
der og arbejder med i bl.a. programstyregruppen og de underliggende arbejdsgrupper, og vores 
følgegruppe indkaldes til møde og kommentering af materialet, hver gang programstyregruppen 
har haft møde i Ministeriet. Der har derfor været tale om en større række af møder, hvor det sidste 
inden sommerferien blev holdt d. 6. juli. Inden dette møde modtog vi ca. 1 uge før mere end 1.200 
sider til gennemlæsning, således at der på mødet kunne stilles spørgsmål og kommenteres på det 
fremlagte materiale. En pæn portion materiale og bilag, som jeg benyttede et par dage af min ferie 
i Italien til at få gennemlæst, og få fremstillet adskillige sider med både spørgsmål og kommenta-
rer, som blev sendt til Ministeriet inden mødet. 
 
Budgetanalysens konkrete punkter og emner kan jeg pga. en aftale om fortrolighed ikke beskrive 
her i nyhedsbrevet på nuværende tidspunkt, men jeg ved jo også godt, at artiklerne fra OLFI og 
rigtig mange rygter er i omløb netop nu, og det derfor kan være svært for den enkelte medarbejder 
ikke at bekymre sig om sin fremtid.  
 
Intet i budgetanalysen er dog som sagt besluttet på nuværende tidspunkt, idet analysen skal mun-
de ud i et bruttokatalog, som viser mulighederne og de afled-
te konsekvenser, en given beslutning vil have. Derfor kan 
ting og forslag der bliver drøftet i øjeblikket sagtens ende 
med, at de ikke kommer med i det samlede bruttokatalog til 
politikerne. Dette bruttokatalog er heller ikke færdigt endnu, 
og er derfor heller ikke afleveret til politikerne. Når de modta-
ger kataloget vil det være op til politikerne at vurdere, hvad 
der skal gennemføres. Budgetanalyserne og det såkaldte 
bruttokatalog skal også ses i sammenhæng med et nyt for-
svarsforlig, hvor regeringen har meldt ud, at den vil tilføre 
Forsvaret flere penge. Hvor meget dette reelt drejer sig om vides ikke endnu.  
 
Tidsplanen for arbejdet med budgetanalyserne og udarbejdelse af bruttokataloget er, at det skal 
være færdigt lige efter sommerferien, og næste møde med organisationerne i følgegruppen er der-
for fastsat til medio august, hvor vi får muligheden for at gennemlæse og kommentere kataloget 
inden det videresendes til politikerne. 
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Jeg håber dette har givet et indblik i hvad der foregår omkring budgetanalyserne i øjeblikket samt 
at man ikke må tage alle rygter og alt hvad der skrives på OLFI for pålydende. Jeg lover også, at 
så snart jeg har mulighed for at videregive nogle mere konkrete ting fra analysen, vil Landsklubben 
selvfølgelig udsende endnu et nyhedsbrev til jer. Husk også på, at I altid er velkommen til at kon-
takte Landsklubben og stille spørgsmål, så skal vi nok forsøge at besvare dem på bedste vis. 
 

TR temadag 2017 
Husk at Landsklubben som tidligere udmeldt holder årets temadag for TR, TR suppleanter og kon-
taktpersoner onsdag d. 15-11-2017. Indbydelsen med programpunkter vil blive udsendt efter 
sommerferien, men sæt allerede nu et X i din kalender.  
 
Fortsat god sommerferie… 

 
 

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. 
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