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Nyhedsbrev nr. 3-2020 
 

Formanden har ordet 
Danmark er lige så stille i gang med at åbne op efter Covid-19, og de fleste af os er tilbage på ar-
bejde igen. Det har været en lang periode med helt nye måder at arbejde på, og hjemmearbejds-
pladserne har for mange i lang tid været en almindelig dagligdag. Denne arbejdsform har vist en 
lang række nye og gode muligheder for den enkelte, bl.a. ro til at fordybe og koncentrere sig om 
opgaverne, fri for transporttiden til og fra arbejde m.m., men har samtidig også vist, at der er en 
lang række ting der skal tages hensyn til, hvis man ønsker at benytte muligheden for hjemmear-
bejde i fremtiden, bl.a. overholdelse af arbejdsmiljøregler for kontorarbejdspladser, klar og tydelig 
kommunikation omkring arbejdsopgaver og tidsforbrug, it-udstyr og internetforbindelse og ikke 
mindst at den enkelte husker at passe på sig selv og sin krop, så man undgår arbejdsskader og 
ergonomiske problemer. Emnet er rejst overfor Forsvarets ledelse, idet vi fra organisationernes 
side ønsker et samlet direktiv eller vejledning i forbindelse med hjemmearbejde, og ikke en serie af 
varierende og forskellige måder at håndtere dette på fra myndighed til myndighed. 
 
I forbindelse med genåbningen af vores tjenestesteder, har der været en del debat omkring rengø-
ringen og niveauet af denne. Lad os dog slå en ting fast, at uanset hvor meget der skal gøres rent 
de enkelte steder, så er det ikke de HK-ansatte i Forsvaret, som skal udføre denne opgave – det er 
de ansatte ved ISS. Den enkelte medarbejder kan påtage sig opgaven med at rengøre sin egen 
arbejdsplads f.eks. tastatur, skærm, mus osv., men øvrige opgaver bør overlades til de ansatte ved 
ISS, som er uddannet til at bruge de på stedet værende rengøringsmidler m.m., som jo ikke kan 
sammenlignes med det vi bruger hjemme i den private husholdning.  
 
I tiden med Covid-19 er rigtig mange møder enten blevet aflyst eller afholdt digitalt f.eks. via for-
svarets VTC-system. Informationsniveauet har generelt været godt, idet mange myndigheder har 

afholdt ekstra samarbejdsudvalgsmøder, og derigennem 
har sørget for at informere deres medarbejdere samt 
involveret deres arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse 
med genåbningen af arbejdspladserne, men jeg har og-
så fået meldinger om, at man syntes informationen ikke 
var tilstrækkelig alle steder, og ikke var nået helt ud i 
”den spidse ende”. Selv om de fleste nu er tilbage på 
arbejde, så er der endnu ikke den samme mødeaktivitet, 

som vi normalt ser. Derudover står vi lige overfor sommerferieperioden, hvilket automatisk medfø-
rer en vis nedgang i aktivitetsniveauet.  
 
Fra de møder der er afholdt siden sidste nyhedsbrev skal bl.a. nævnes følgende fra FKO CSU d. 
08-06-2020. På dette møde blev der bl.a. talt om at der skal udarbejdes en samlet beredskabsplan 
for håndtering af kriser i stil med Covid-19. Der var bred enighed om, at organisationerne også ville 
blive involveret i dette arbejde og at emnet tages op på CSU seminaret i efteråret. Derudover gen-
nemgik Forsvarschefen kort den kommende strukturændring af Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse (FES), hvor ansvaret for nogle af driftsopgaverne flyttes ud i strukturen til de lokale garnisi-
onschefer sammen med en del af FES medarbejdere. Desuden sker der en omstrukturering i Hjør-
ring, som forventes at træde i kraft pr. 01-01-2021.  
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Udover disse strukturændringer er der i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 
også ændringer på vej, idet FMI ønsker at skabe bedre og mere effektiv støtte til de divisioner, der 
køber materiel og IT til Forsvaret. Reorganiseringens primære formål er at samle FMI støttestruktur 
i to nye divisioner – henholdsvis Supply Chain Divisionen (SCD), der skal støtte KA-strukturen og 
NFP i forbindelse med drift og bortskaffelse samt Sourcing Divisionen (SD), der skal støtte i forbin-
delse med anskaffelser.  De to nye divisioner består af enheder fra de eksisterende divisioner, og 
strukturændringerne træder i kraft pr. 01-07-2020. 
 
Der skulle også ske en reorganisering af Forsvarsministeriet (FMN) og HR-strukturen, hvilket vi var 
blevet lovet information om på det kommende Hovedsamarbejdsudvalgsmøde (HSU). Dette møde 
er desværre blevet aflyst/udskudt indtil videre. 
 
Forsvarschefen kunne på CSU mødet også meddele, at medarbejdere der har været udsendt med 
Frontex efterfølgende får veteranstatus. Dette vil bl.a. komme til at fremgå af Veterancentrets 
hjemmeside. 
 
Jeg og vores tilknyttede faglige konsulent fra HK Stat Laila Klausen har igennem længere tid øn-
sket et såkaldt relationsmøde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), idet vi havde 
flere ting, som vi ønskede behandlet bl.a. sagen vedr. 
ordlyd i aftaler. Status på dette fremgår af et separat 
punkt herunder. Derudover talte vi om tidsregistrerings-
systemet og den mængde af fejl som stadig eksisterer. 
Vi har bl.a. opdaget, at hvis man står registreret i syste-
met med mere end 74 timer på sin flekskonto, så går 
tidsregistreringssystemet i fejl og skal rettes manuelt før 
det igen kan regne flekssaldo ud, også selv om man er nået under de 74 timer. Der er dog endnu 
ikke kommet en afgørelse vedr. forvaltningsreglerne omkring flekstidsaftaler. 
 
Udover ovennævnte talte vi også med FPS om stillingsopslag og de forskelle vi ser på niveau- og 
lønindplacering ved stillinger som umiddelbart virker meget ens i opslaget. Vi har derfor besluttet at 
holde et ekstra øje med stillingsopslag i den nærmeste fremtid, og hvis I ser opslag der undrer jer, 
så er I meget velkomne til at sende dem til mig. Det kunne også være opslag som er kategoriseret 
som militære stillinger, men hvor indholdet viser, at det lige så godt kunne være en civil man kunne 
ansætte.  
 
Den sidste ting på dagsordenen var en snak vedr. muligheden for at gå til læge i arbejdstiden ved 
at man får tjenestefri med løn, også når det kommer til transport til og fra lægen. Vi var enige med 
FPS om, at lægebesøg skal forsøges placeret uden for arbejdstiden, men dette kan jo ikke altid 
lade sig gøre. FPS har på HR-porten en vejledning vedr. dette, men HK Stat kunne oplyse, at der i 
februar 2020 er faldet en dom ved Østre Landsret vedr. emnet som klart siger, at hvis aftalen er 
ordineret af lægen, så har man ret til tjenestefri med løn og at f.eks. rejsetid til og fra arbejdsplad-
sen og evt. ekstra ventetid også er inkluderet i den ret. Med læge skal også forstås tandlæger, 
psykiatere, andre speciallæger og kiropraktorer, og kontrol og efterbehandling er også en del af et 
samlet lægeordineret forløb. Hvis grunden til et ”sundhedsbesøg” er frivilligt, også selv om det er 
hos læge eller speciallæge, så kan man ikke forlange at få fri. Det kunne f.eks. være vaccinationer 
forud for udlandsrejse, kosmetiske operationer og frivillige tilbud om f.eks. tarmscreeninger eller 
brystkræftscreeninger. 
 
I forbindelse med ovennævnte er jeg vidende om, at man nogle steder har indskrevet en passus i 
den lokale flekstidsaftale om, at der kun gives tjenestefri med løn til lægebesøg indenfor fikstiden. 
Ligger besøget i stedet i fleksperioden, er det medarbejderen selv der betaler tiden. En sådan afta-
le vil altid være gældende forud for ovennævnte dom, idet den jo er indgået mellem organisationen 
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og ledelsen. Ønsker man at ændre på dette, må man altså forsøge at indgå i en ny forhandling af 
flekstidsaftalen med ledelsen. 
 
Det var vist alt fra mig i denne omgang, så hermed vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle og 
jeres familie en rigtig god sommerferie.  
 
 

 
 

Forbehold på indgåede aftaler 
I sidste nyhedsbrev nr. 2-2020 beskrev vi problematikken vedr. en passus indsat af FPS i alle an-
sættelsesbreve til nyansatte og aftaler om kvalifikationstillæg ved den årlige lønforhandling. Den 
indsatte passus lyder: 
 
”Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med et varsel svarende til den ansattes individuelle 
opsigelsesvarsel”. 
 
På relationsmødet med FPS d. 11-06-2020 var dette emne på dagsorden, og det er nu aftalt med 
FPS, at de anerkender, at vi tager forbehold for passussen. De vil meget gerne have, at det sker 
på et separat papir, så det ikke står på ansættelsesbrevet, men at det markeres, at der er et forbe-
hold for godkendelse af ansættelsesbrevet hvis der er forhandlet et kvalifikationstillæg ved nyan-
sættelser eller der laves en aftale om tildeling af kvalifikationstillæg ved nylønforhandlingen. 
 
Forbeholdet kan have følgende ordlyd: 
”Undertegnede tager forbehold for afsnittet omkring opsigelse af kvalifikationstillægget, indtil der 
foreligger en afklaring mellem FPS og HK Stat.”  
 
FPS har lovet, at det bliver meldt ud i deres system, at det er gældende indtil, vi får en afslutning 
på sagen, og vi har ligeledes sørget for at få det meldt ud til de faglige konsulenter i afdelingerne, 
som har med Forsvaret at gøre.  
 
 

 
 

Retningslinjer vedr. Covid-19 pr. 15. juni 2020 
Forsvarsministeriet har udsendt en række opdaterede retningslinjer vedr. håndtering af Covid-19, 
som er gældende for hele Forsvarsministeriets område. Disse retningslinjer er udsendt til alle 
myndighedschefer, som er pålagt at videreformidle dem til alle medarbejdere og iværksætte dem 
indenfor egen myndighed. HK Forsvarets Landsklub har forsøgt at trække de netop nu mest rele-
vante ting frem og liste dem herunder, men man kan læse mere via intranettet på dette link: 
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/covid19/Sider/default.aspx 
 
I forbindelse med møder og arrangementer, så aflyses alle ikke-nødvendige møder og arrange-
menter, hvis der er flere deltagere end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud tillader. Er der 
færre deltagere, bør man overveje nødvendigheden af mødet eller arrangementet.  
 
Tjenesterejser til udlandet skal nøje vurderes og såfremt rejsen vurderes nødvendig, skal der fore-
tages en konkret og individuel risikovurdering i dialog med medarbejderen, idet man tager Uden-
rigsministeriets rejsevejledning til det konkrete land med i vurderingen samt den sundhedsmæssi-
ge situation i landet. Ved hjemkomsten vil en sådan tjenesterejse uanset formål medføre 14 dages 
efterfølgende hjemmeophold, hvor medarbejderen modtager løn. Under et hjemmeophold må 
medarbejderen ikke må møde op på sit tjenestested, og medarbejderen opfordres i øvrigt til at føl-

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/covid19/Sider/default.aspx
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ge Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende anbefalinger. Det forventes, at medarbejdere på-
budt hjemmeophold arbejder hjemmefra i videst muligt omfang. 
 
Der kan dispenseres for længden af hjemmeopholdet, såfremt medarbejderen (frivilligt) bliver te-
stet negativ for coronavirus. Medarbejderen skal selv bestille tid til testen på www.coronaprover.dk. 
Testen bør foretages i umiddelbar forlængelse af rejsen, dog ikke tidligere end 4 dage efter datoen 
for udrejsen fra Danmark. Medarbejderen må møde på tjenestestedet efter modtagelse af negativt 
testresultat, såfremt tjenestestedets lokale retningslinjer tillader dette og medarbejderen i øvrigt er 
symptomfri. Når der foreligger et negativt testresultat, kan der endvidere varsles afvikling af frihe-
der i forbindelse med hjemmeopholdet efter de almindelige bestemmelser. 
 
Private rejser til udlandet betragtes af Udenrigsministeriet, som værende ikke-nødvendige rejser. 
Forsvarsministeriets koncern kan som arbejdsgiver ikke nægte medarbejdere at holde ferie i et 
område, hvor Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser til. For-
svarsministeriets koncern har dog anlagt et forsigtighedsprincip i forhold til Covid-19 med betyd-
ning for medarbejdernes tilbagevenden til tjenestestederne begrundet i ønsket om at begrænse 
potentiel smittespredning blandt koncernens medarbejdere samt det øvrige samfund. 
 
Myndighederne skal orientere deres medarbejdere om Forsvarsministeriets koncerns reviderede, 
interne retningslinjer, idet medarbejdere skal kende til koncernens tilgang til selvforskyldt sygdom 
og påbudt hjemmeophold for de medarbejdere, der måtte vælge at foretage en privat udlandsrejse 
til områder, hvortil Udenrigsministeriet i den givne periode fraråder rejser i relation til Covid-19. Det 

er medarbejderens eget ansvar at holde sig ajour med 
Udenrigsministeriets rejsevejledninger samt initiere 
eventuel koordination med sin nærmeste chef, såfremt 
rejsen kan påvirke medarbejderens tjenesteudøvelse. 
 
En privat udlandsrejse til områder, hvortil Udenrigsmini-
steriet i perioden fraråder rejser, kan betyde, at der er 
tale om selvforskyldt sygdom, hvor der som udgangs-
punkt vil være tale om lovligt forfald, såfremt medarbej-
deren konstateres syg med Covid-19, men hvor medar-
bejderen vil ikke have ret til løn under sygdom. Bemærk, 

at også private rejser til udlandet i områder, hvortil Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet frarå-
der ikke-nødvendige rejser, medfører 14 dages efterfølgende hjemmeophold for medarbejdere 
med ansættelse inden for Forsvarsministeriets område. 
  
Et hjemmeophold efter en privat udlandsrejse til områder, hvortil Udenrigsministeriet på afrejse-
tidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser, kan efter omstændighederne udløse lovligt fravær 
uden ret til løn, såfremt hjemmeopholdet forhindrer medarbejderen i at udføre sine arbejdsopgaver. 
Dette betyder helt præcis at de 14 dage i hjemmeophold er lovlige, men man vil som ud-
gangspunkt ikke have ret til løn. Fraværet vil blive registreret som tjenestefri uden løn. Hvis 
en medarbejder inden sin ferie er blevet varslet om, at denne i forlængelse af ferien skal stille til et 
beredskab, en indsættelse eller en udsendelse, kan manglende fremmøde grundet en rejse til et 
land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, anses som en misligholdelse 
af ansættelsesforholdet, da medarbejderen ikke lever op til dennes særlig og varslede forpligtelse, 
og da dette skyldes medarbejderens forhold.  
 
Medarbejderen kan eventuelt undersøge muligheden for at indgå en skriftlig aftale om hjemmear-
bejde i hjemmeopholdsperioden med sin nærmeste chef forud for rejsen. Der kan alene dispense-
res for længden af hjemmeopholdet, såfremt medarbejderen bliver testet negativ for coronavirus: 
Medarbejderen skal selv bestille tid til testen på www.coronaprover.dk. Krav til test m.m. er som 
tidligere beskrevet. Uagtet testen vil perioden som udgangspunkt, være at betragte som lovligt 



  

 

5 
 

fravær uden ret til løn, indtil et negativt testsvar foreligger. Såfremt fraværet sker i forbindelse med 
særlige forpligtelser, kan perioden efter omstændighederne anses for misligholdelse af ansættel-
sesforholdet og potentielt medføre ansættelsesretlige konsekvenser. 
 
Såfremt en medarbejder under et ikke-tjenstligt ophold strander i udlandet grundet fx lukning af 
grænser eller indstillede flyvninger, eller hvis medarbejderen sendes i karantæ-
ne/hjemmeopholdslignende forhold i udlandet pga. potentiel smitte, eller hvis medarbejderen bliver 
syg i udlandet, følges Udenrigsministeriets rejsevejledning for det pågældende land/område, og 
medarbejderen underetter ved lejlighed egen nærmeste chef. 
 
Hvis man tidligere har været smittet med Covid-19 og har været på ferie i et land hvortil Udenrigs-
ministeriet på afrejsetidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må man ikke tage direkte på 
arbejde. Også i denne situation skal man blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, eller indtil man 
kan fremvise en negativ test for Covid-19 fra et testcenter i Danmark, da Sundhedsmyndighederne 
endnu ikke ved, i hvilket omfang tidligere smitte medfører immunitet. Man skal også være op-
mærksom på at ens chef har ret til at spørge om dit rejsemål, hvis der er en formodning om, at du 
har holdt ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder som rejsemål. Du er dog ikke 
forpligtet til at svare, men skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke vil svare, antages det, at 
du har holdt ferie i et af de lande, som frarådes som rejsemål. 
 
 

 
 

Vigtige datoer 
HK Forsvarets Landsklub kan nu udmelde nogle datoer for kommende arrangementer: 
 
17. – 20. maj 2021 OAO Forsvarskursus i Vingsted For TR og TR suppleanter 
 
9. – 10. juni 2021 HK Stat Kongres  
 
November 2021 HK Forsvarets Landsklub delegeretmøde  
 
November 2021 HK Forsvarets Landsklub TR temadag For TR og TR suppleanter 
 
 

 
 

Tina Tingberg 
 
E-mail: FVT-V-AAKO03@mil.dk  
 tinatingberg@hotmail.com 
FIIN:  FVT-V-AAKO03 
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.  

mailto:FVT-V-AAKO03@mil.dk
mailto:tinatingberg@hotmail.com
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: 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 

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Sider/default.aspx
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/Sider/default.aspx

