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Formanden har ordet 
Jeg ved godt vi er midt i sommerferien, og at rigtig mange af jer enten er gået på ferie eller står 
overfor at gå på ferie. Alligevel synes jeg, at der var et par nyheder som burde udsendes imens de 
stadig var aktuelle, så derfor får I lige endnu et nyhedsbrev fra Landsklubben. 
 
Vi har jo bl.a. fået en ny Socialdemokratisk regering, og i den forbindelse også ny forsvarsminister. 
Det blev Trine Bramsen, som i den kommende tid skal udfylde denne post. Trine Bramsen har væ-
ret medlem af Folketinget siden 2011, og er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet, og 

har tidligere arbejde som seniorkonsulent i Deloitte 
Business Consulting. Hun har i sin tid i Folketinget 
været medlem af Forsvarsudvalget, og fungeret 
som bl.a. Retsordfører for Socialdemokratiet. 
 
Forsvarsministeren er allerede, på trods af som-
merferien, i fuld gang med arbejdet, og har bl.a. 
indkaldt til møde d. 21. august 2019, hvor jeg delta-
ger. Først ved et fælles møde for de organisationer, 

som sidder i Hovedsamarbejdsudvalget, og efterfølgende i et møde for HK Stat sammen med vo-
res formand Rita Bundgaard. 
 
I det sidste nyhedsbrev skrev jeg bl.a. også om vores lønstigninger fra oktober 2018 og at disse 
ville komme til udbetaling med månedslønnen for juni. Det viste sig desværre, at dette ikke holdt 
helt stik, idet Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) ikke var helt klar til at det kunne lade 
sig gøre. Jeg har derfor også fået rigtig mange mails fra jer om at pengene ikke dukkede op. 
 
Derfor tog jeg kontakt til FPS, og det viste sig, at de ikke kunne nå at få det kørt med juni lønnen, 
da de først skulle have de underskrevne overenskomstpapirer fra Moderniseringsstyrelsen (MOD). 
Efterfølgende har FPS og HK Stat udsendt en forklaring på deres hjemmesider, og jeg har opslået 
det på Landsklubbens facebookside. Den korte forklaring på hvorfor pengene ikke blev udbetalt i 
Forsvaret er, at FPS ikke kan taste i FMN løn, før de har en aftale fra MOD. At øvrige ansatte i 
Staten fik pengene med junilønnen skyldes, at MOD kører løn for stort set hele staten via Statens 
Administration, som taster det når de står med aftalen i hånden, men netop i Forsvaret skal det 
først via FPS, da Forsvaret selv taster løn. Om pengene er med ud med julilønnen tør jeg derfor 
ikke fuldt og fast love, men heldigvis er det jo stadig med tilbagevirkende kraft, så vi får dem jo før 
eller siden. 
 
Nu vi er i gang med nyheder fra FPS, så kan jeg oplyse, at de har fået en sikker mobilløsning i 
stand til APV’erne som sættes i gang til september, så medarbejdere, der ikke har daglig adgang til 
fiin, får mulighed for at besvare de spørgeskemabaserede APV via en smartphone eller via en in-
ternet PC eller tablet. Anonymiteten fastholdes i alle dele af APV’en undtagen den fysiske, og det 
vil være den enkelte myndighed som får besked på hvornår APV’en sættes i gang. 
 

Komplet 
FPS har udviklet et nyt NyLønsværktøj ”Komplet”, som vil være klar medio august, og som skal 
være med til at nylønsprocessen bliver smidigere og mindre papirtung. Der har på tværs af mini-
sterområdet været et behov for en standardiseret nylønsløsning, som gør processerne enklere for 
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alle parter. Komplet kan benyttes af både chef, tillidsrepræsentant og den administrative medar-
bejder. Løsningen samler iflg. FPS en række løsninger i én og sikrer en sammenhængende IT-
understøttelse af hele processen, 
lige fra lønsamtale og indstillinger 
til forhandlinger og udarbejdelse af 
aftaler.  
 
Komplet skulle bl.a. give følgende muligheder: 
 
 alle relevante oplysninger om den pågældende medarbejder bliver automatisk ført videre. 
 det er slut med at taste den samme begrundelse flere gange. Der er mulighed for at genbruge 

eller tilpasse indstillingen fra lønsamtaleskemaet via indstilling til forhandlingsresultat og den 
endelige aftale. 

 man kan nemt og hurtigt danne sig et overblik over indstillinger/forhandlingsresultat for en en-
kelt enhed eller medarbejdergruppe.  

 
Uddannelse i systemet påbegyndes i uge 33, hvilket FPS vil orientere  nærmere om. Der er desu-
den oprettet en hjemmeside på HR-portalen (fiin), hvor FPS løbende vil lægge vejledninger, løn-
statistik og andet relevant materiale ud til understøttelse af nylønsprocessen. Siden findes via lin-
ket: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/komplet/Sider/default.aspx 
 

Den Statslige Kompetencefond 
Nu er det ved at være tid til at lægge planer for den faglige udvikling, idet den Statslige Kompeten-
cefond åbner d. 4. september 2019 for ansøgninger. Er du tillidsrepræsentant, så kan du deltage i 
møder om fonden ved din lokale HK-afdeling i september måned, hvor de inviterer til møder og 
giver detaljeret information om den nye fond. Mødedatoerne vil blive udsendt via HK’s nyhedsbre-
ve og kan også findes via portalen for tillidsvalgte.  
 

HK’s Lønforsikring 
I sidste nyhedsbrev skrev jeg lidt om udvidelse og forbedring af vores lønforsikring, og siden da har 
HK Stat besluttet, at i forhold til forsikringen er der åbnet op for, at IKKE-medlemmer kan melde sig 
ind i HK Stat og HK’s A-kasse inden 31. august 2019, og dermed komme med på lønforsikringen 
uden om den almindelige karensperiode. Det vil helt præcis sige, at hvis du melder dig ind efter 1. 
september 2019, så skal du betale kontingent i 12 måneder, for at få ret til lønforsikring. Præmien 
(50 kr. pr. måned) for forsikringen er en del af det faglige kontingent – og det er fradragsberettiget. 
 
Sammen med dette nyhedsbrev er vedhæftet et postkort, som anviser hvordan man melder sig til 
og hvor man kan finde yderligere oplysninger bl.a. på www.hk.dk/stat/loenforsikring (internettet). 
 
 

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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