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Nyhedsbrev nr. 3-2022 
 

Formanden har ordet 
Sommerferien nærmer sig lige så stille for os alle og det er samtidig blevet tid for nyhedsbrev nr. 3 
fra Landsklubben. Det har været et travlt forår med rigtig mange møder, både i samarbejdsudvalg, 
men også diverse nedsatte arbejdsgrupper vedr. HR politik, Seniorpolitik, kompetenceudvikling, 
mangfoldighed m.m. Nogle af disse emner vil blive indarbejdet i HR politikken, som igen vil være 
en stor del af det kommende Forsvarsforlig, som man i øjeblikket er i fuld gang med at lave det ind-
ledende oplæg til. 
 
I forbindelse med arbejdet til et kommende forsvarsforlig, er man i fuld gang med at indsamle input 

fra alle Styrelserne, idet der har været afholdt skriveseminar i uge 23. 
Koordineringen af alle input ligger hos Forsvarschefen, og man vil for-
søge at fremkomme med et oplæg til politikkerne, som ikke stikker i 
alle retninger, men bl.a. har fokus med de nye HR-tiltag og på at fylde 
hullerne i fundamentet opstået efter mange års besparende forlig, før 
man kigger på nye kapaciteter. De nødvendige tiltag er bl.a. fokus på 
fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, bedre forhold for alle in-
klusiv bedre faciliteter, it og materiel samt kompetenceudvikling. 
 
Med hensyn til seniorpolitikken, så arbejdes der stadig med emnet i 
form af tiltag 9, som bl.a. vedrører HR-site dedikeret til seniortiltag 

samt uddannelse og oplysning om seniormuligheder for chef/ledere, TR og medarbejdere. Dette 
arbejde forventet at kunne rulles ud lige efter sommerferien, og lige så snart denne udrulning finder 
sted, vil Landsklubben også orientere om det via et af vores webinarer.  
 
Et af de mange tiltag er bl.a. udarbejdelsen af en skrivelse eller folder, som kan sendes ud via e-
boks til alle medarbejdere når de fylder 55+. Heri vil være beskrevet noget om seniorpolitikken, 
hvilket muligheder den giver til den enkelte, noget om seniorsamtaler, kompetenceudvikling, seni-
orordninger m.m. samt hvor man kan finde yderligere information. Brugen af seniorpolitikken bør 
dog ikke afvente dette tiltag, men kan sagtens bruges allerede nu, og jeg kan bl.a. oplyse, at puljen 
til seniortiltag og retningslinjer for brugen af midlerne, allerede er rullet ud til de enkelte Styrelser, 
således at de kan gå i gang med at iværksætte diverse seniortiltag og –kompetenceudvikling – se 
mere info på HR portalens seniorsite (link findes nederst i dette nyhedsbrev).  
 
I forbindelse med det sidste møde i underudvalg for HR (UHR) og arbejdsgruppen for Seniorpolitik 
d. 9. juni 2022, havde vi bl.a. inviteret HK Stat til at fortælle om deres tiltag for seniorer. Her fortalte 
Jens Artman fra HK Stat Hovedstaden først om de mange generelle udfordringer og tiltag, som HK 
har i forbindelse med seniorer, hvorefter Louise Theil fra vores Karrieretelefon fortalte om de 
mange ting de kan tilbyde til alle HK’s medlemmer i forbindelse med f.eks. jobskifte, kompetence-
udvikling, karriereplanlægning osv. Stor ros og tak for indsatsen, som bestemt var brugbare input 
til UHR’s videre arbejde bl.a. med seniorpolitikken. 
 
De faglige organisationer som deltog i rundrejserne i forbindelse med evalueringen af de Admini-
strative Fællesskaber, har nu modtaget Forsvarskommandoens (FKO) rapport. I rapporten påpe-
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ges mange positive resultater i forbindelse med oprettelsen af fællesskaberne, samt nogle nega-
tive områder. Generelt finder de faglige organisationer dog, at rapporten er skrevet i et alt for posi-
tivt lys i forhold til de vi hørte på rundrejsen, hvorfor vi fra de faglige organisationers side har frem-
sendt vores individuelle kommentarer og forslag til FKO. Emnet bliver herefter behandlet på det 
næste FKO CSU (Centrale Samarbejdsudvalg) møde i august 2022. 
 
I nyhedsbrev nr. 2-2022 omtalte jeg, at HK Stat sammen med de øvrige faglige organisationer og 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), er i gang med at se på muligheden for indgåelse af 
en overordnet ”lokalaftale”, som skal skitsere rammerne for indgåelse af individuelle aftaler om fast 
hjemmearbejde. Efter de første møder var der rigtig mange ting, som de faglige organisationer øn-
skede at få afklaret, og der er derfor ikke 
indgået nogen form for aftale endnu. Næ-
ste møde afholdes i FPS d. 21. juni 2022.  
 
Hvis der findes mulighed for at indgå en 
overordnet aftale gældende for hele Kon-
cernen, vil vi selvfølgelig melde det ud hur-
tigst muligt, men indtil da må der ikke ind-
gås lokalaftaler eller individuelle aftaler om fast hjemmearbejde nogen steder i Forsvaret. Det er 
dog stadig tilladt at aftale ad hoc hjemmearbejde med den lokale chef/leder jf. arbejdstidsreglerne 
og reglerne for distancearbejde, idet man dog skal være opmærksom på at Arbejdsmiljøloven også 
overholdes. 
 
Landsklubben har også fået afholdt vores 2. webinar, som denne gang havde emnet ”Kompeten-
cer for HK’erne i Forsvaret”. Denne gang havde vi inviteret alle TR, TR suppleanter og kontaktper-
soner til at deltage, hvilket vi vil gøre når det passer i forhold til emnet. På webinaret blev der bl.a. 
talt om, at vi skal have tid til uddannelse, hvilket ledelsen skal forstå, og vi skal honoreres for de 
opgaver vi løser og den uddannelse vi f.eks. tager på opfordring fra ledelsen og bruger i det dag-
lige arbejde. Materialet fra webinaret er efterfølgende sendt ud til alle indbudte, og så vidt jeg og 
Landsklubben har forstået, er disse kvartalsmøder via VTC en rigtig god indgangsvinkel til formid-
ling af nyheder og viden, og vi er rigtig glade for, at så mange deltager. Hvis kommende emner kan 
have relevans for Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) vil der i invitation være en opfordring til f.eks. 
TR om at invitere sin lokale AMR med til webinaret. Ligeledes modtager Landsklubben gerne input 
og forslag til emner for kommende webinarer. 
 
Af længden af indlægget ”Formanden har ordet” kan jeg godt se, at der virkelig sker meget i øje-
blikket, som jeg synes det er vigtigt at formidle til jer alle. Nu vil jeg dog stoppe for denne gang, 
men samtidig ønske jer alle og jeres familier en rigtig god sommer. Husk at få slappet af, nyde fri-
heden og få ladet op til efteråret.  
 
 

 
 

Sampension – vigtigt for overførte ISS medarbejdere 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) har igennem hele foråret modtaget medarbejdere fra 
ISS i forbindelse med overtagelsen af Facility Management kontrakten. I den forbindelse er de nye 
medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen samtidig overgået fra deres tidligere 
pensionsselskab til statens pensionsselskab Sampension. I den forbindelse er der nogle vigtige 
ting, som man skal være opmærksom på. 
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Alle der er overgået har modtaget et velkomstbrev fra Sampension, hvori der er nogle ting, som 
man skal huske at tage stilling til inden d. 31. oktober 2022, hvis man ønsker at overføre ens tidli-
gere pensionsordning fra det pensionsselskab, som ISS indbetalte til inden virksomhedsoverdra-
gelsen. Hvis man gør dette, så mister man ikke nogle at de mange fordele ved pensionsordningen 
hos Sampension, som består af både pension og forsikringer.  
 
Herunder er beskrevet fordelene fordelt efter hvilket type ansættelse man har - almindelig overens-
komst eller som fleksmedarbejder. De beskrevne fordele gælder kun, hvis man overfører den tidli-
gere pensionsordning senest d. 31. oktober 2022. 
 
Ansat på overenskomst: 

 Den tid du har været med i din tidligere ordning, bliver fratrukket den 12 måneders karens, der 
er i din nye ordning. Har ISS indbetalt i mere end 12 måneder, så fjerner Sampension karensen 
helt. Karens kan ellers få betydning, hvis du inden 12 måneder søger om en dækning, og der er 
direkte eller indirekte sammenhæng mellem den sygdom, som du søger dækning for, og syg-
dom du havde før overførslen til FES. 

 Din nye ordning kan du begynde udbetaling af 3 år før din folkepensionsalder. Kan din tidligere 
ordning udbetales før, så bliver denne ret overført til Sampension. 

 Du sparer omkostninger, og får derfor mere ud af din samlede pensionsopsparing, når du har 
en ordning mindre at betale administrative omkostninger til. 

 
Ansat som fleksmedarbejder eller med offentligt tilskud (job med løntilskud): 

 Du får en 3 i 1 Opsparing hos Sampension 

 Hvis du havde forsikringsdækninger i dit tidligere pensionsselskab, kan du opnå fordel ved at 
overføre værdien af din tidligere pensionsordning til den nye ordning ved Sampension. Overfør-
sel kan betyde, at du får dækningen supplerende førtidspension tilknyttet din nye ordning. Sam-
pension rådgiver gerne om dette f.eks. via telefonsamtale. 

 Vil gå tidligt på pension – her kan din nye pensionsordning begynde udbetaling 3 år før din fol-
kepensionsalder. Hvis din tidligere pensionsordning kunne udbetales før dette tidspunkt, så vil 
denne ret kun overføres til Sampension. 

 Du vil sparer omkostninger, og får derfor mere ud af din samlede pensionsopsparing, når du har 
en ordning mindre at betale administrative omkostninger til – dette sker hvis du samler alle dine 
pensionsopsparinger i Sampension. 

 
Ud over de ovenstående ting, er det også vigtigt at tage stilling til, hvem der skal have udbetaling 

fra pensionsordningen, når/hvis man dør. Har 
man udfyldt en begunstigelseserklæring hos det 
tidligere pensionsselskab, følger den ikke med til 
Sampension. 
 
Ved Sampension er man ligeledes omfattet af en 
Sundhedsordning og i bilaget i det fremsendte 

materiale fra Sampension kan man læse mere om hvad Sundhedsordningen indeholder, bl.a. ad-
gang til fysioterapeut, kiropraktor m.m. 
 
Er du i tvivl om noget af ovenstående kan du altid ringe til Sampension på tlf. 7755 6250 for rådgiv-
ning og hjælp. Du kan også finde alle information om din nye ordning ved at logge på www.sam-
pension.dk med dit NemID/MidId og få et overblik over din nye pensionsordning.  
 
Sampension bruger digital kommunikation, hvilket vil sige at man har en digital postkasse på 
www.sampension.dk, hvor der ligger vigtige beskeder til den enkelte. Sampension sender breve og 
informationer om pensionsordningen til postkassen, og her kan man også sende en besked til sin 

http://www.sampension.dk/
http://www.sampension.dk/
http://www.sampension.dk/
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pensionsrådgiver. Det er vigtigt at man logger sig ind på postkassen, og tilmelder sig modtagelse 
af besked på mail eller sms ved nyt i den digitale postkasse. Du kan også tjekke pension på mobi-
len via Sampensions App, som findes i App Store eller Google Play og er nem og gratis at downlo-
ade. 
 
 

 
 

Sundhedsordningen for ansatte på Civilarbejderloven 
Der har nu igennem længere tid for HK’erne på almindelig overenskomstansættelse været mulig-
hed for at benytte sig af Sundhedsordningen via Sampension – hvilket mange har benyttet sig af 
og det har været en stor succes.  
 
Desværre har der ikke eksisteret den samme mulighed for de HK’ere i For-
svaret, som er ansat med tjenestemandspensionen Civilarbejderloven, hvil-
ket har skabt både forundring og noget utilfredshed. Derfor vil Landsklubben 
her forsøge at beskrive hvorfor muligheden ikke findes for disse HK’ere.  
 
Sundhedsordningen er finansieret af overskydende midler i HK’ernes pensi-
onsordning. Disse midler eksisterer ikke når man er på Civilarbejderloven, 
idet pensionsindbetalingerne til Sampension kun består af den pension der 
indbetales på vores tillægsdannelse. Disse indbetalinger kan derfor for nogle 
være så lave pga. små tillæg, at det langt fra kan dække ordningens omkost-
ninger, og i stedet vil give et minus på selve pensionsindbetalingen – en 
handling man fra arbejdsgivers side ikke vil acceptere.  
 
HK Stat har via Sampension undersøgt pris og eventuelle andre finansieringsmuligheder f.eks. via 
supplerende pensionsindbetalinger til Sampension, men dette er ikke en mulig vej, idet det vil blive 
både alt for dyrt og meget administrativt tungt. Dette skyldes bl.a. at det enkelte medlem specifikt 
skulle tilmelde sig ordningen, og der administrativt skulle holdes styr på hvem der var med og ikke 
med, og dermed kunne benytte sig at Sundhedsordningens tilbud. 
 
 

 
 

Karensnedsættelse ved overgang fra minipension til pension 
Pr. 1. april 2022 skal man som statsansat HK’er kun have 2 års sammenlagt beskæftigelse i det 
offentlige for at gå fra 11,19% til 15% i pensionsbidrag. Hidtil har man skulle have 4 år på minipen-
sion, før man kunne rykke op på den højere procent. 

 
Samtidig bortfalder kravet om at være fyldt 25 år for at kunne få den 
fulde indbetaling på 15%. Udfasningen er et resultat af OK21 og et 
skridt på vejen væk fra minipensionen, som kun findes blandt de 
medlemsorganisationer, der hører under Offentligt Ansattes Organi-
sationen-Stat (OAO-S), f.eks. HK Stat og ikke blandt de øvrige grup-
per i CFU, som f.eks. akademikere, lærere osv. 
 

For medarbejder, der ikke har 2 år anciennitet, vil der fortsat være adgang til minipension. Betin-
gelserne for at få minipension er ikke ændret, så her gælder stadig at den enkelte medarbejder en-
ten skal have 9 måneders anciennitet og være fyldt 20 år eller have været omfattet af en pensions-
ordning, som led i en tidligere ansættelse. 
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Kontoruddannelse eller arbejde ved andre arbejdspladser i det offentlige gælder også som del af 
ansættelsen (anciennitet) og tæller med i karensperioden. Man skal derfor altid huske at oplyse 
dette ved ansættelse i Forsvaret eller er man TR, så er det en god idé a spørge ind til anden er-
hvervserfaring ved den nye medarbejder. 
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er opmærksom på at karenstiden er ændret fra 4 år 
til 2 år, men har endnu ikke fået gennemgået og tilrettet alle medarbejdere, som kan være berørt af 
denne ændring. Hold derfor øje med jeres lønseddel, og er rettelsen ikke sket på den anden side 
af sommerferien, kan det være en god idé at kontakt FPS.  
 
Husk også, at hvis man blev ansat for mere end 2 år siden pr. 1. april 2022, f.eks. 3 år, så skal 
man også rettes til den høje procentsats, selv om man på ansættelsestidspunktet fik at vide, at 
man havde 4 års karenstid. 
 
 

 
 

Individuelle kontrakter – nu i stedet på overenskomst 
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har ved OK21 forhandlet en vigtig sejr på plads. 
Pensionerede medarbejdere, der tegner en ny ansættelseskontrakt med Forsvaret, er fremover 
ikke ansat på individuel kontrakt, men dækket af den fælles overenskomst. Det betyder ganske en-
kelt, at fra 1. juni 2022 er f.eks. medarbejdere, som er gået på pension eller får udbetalt pension, 
og som skal forhandle en ny kontrakt med Forsvaret, fordi de ønsker at vende tilbage eller blive 
nyansat, er dækket af overenskomsten.  
 
Overenskomsten sikrer, at man i den nye ansættelseskontrakt er dækket af samme aftaler og ret-
tigheder som andre overenskomstansatte i Staten. Det betyder blandt andet, at den ansatte auto-
matisk er sikret løn under sygdom, man kan få seniordage, og at man er dækket af ferieloven. De 
fordele var ikke nødvendigvis en del af de individuelle kontrakter. 

 
Aftalen er kommet på plads 11. maj i år mellem Medar-
bejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og CFU. 
Formålet med aftalen er først og fremmest at forenkle 
bestemmelserne om (fælles)overenskomsternes og or-
ganisationsaftalernes dækningsområde. Det har fra 
start af været et stort ønske til CFU-forhandlingerne, at 
pensionerede skulle dækkes af overenskomsten og at 
medarbejdere som får udbetalt pension, derfor kan an-

sættes på overenskomst. Inden denne aftale stod alle pensionerede medarbejder og folk der 
valgte at få udbetalt deres pension og evt. vendte tilbage til beskæftigelse i Staten, reelt set uden 
for det kollektive arbejdsmarkeds regler.  
 
For ansatte, der allerede er på individuel kontrakt og dermed ikke er omfattet af fællesoverenskom-
sten, vil Forsvarsministeriets Personalestyrelses senest den 1. juni 2023 sørge for, at denne 
gruppe ligeledes omfattes af den nye aftale. Det er en forudsætning for ansættelser på overens-
komst efter pensionering, at der er sket en faktisk og reel fratræden fra ansættelsen. Det betyder 
dog ikke, at man ikke kan vende tilbage til en lignende stilling, man pensionerede sig fra, så længe 
det tydeligt fremgår, at der er tale om et nyt ansættelsesvilkår. 
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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. sep. 2022 Webinar om seniorpolitik i Forsvaret for TR, TR suppleanter og  
 kontaktpersoner 
 
07. nov. 2022 Webinar om hjemmearbejdspladser i Forsvaret for TR, TR sup-  
 Pleanter og kontaktpersoner 
 
22-25. maj 2023 OAO Forsvarskursus i Vingsted for TR og TR suppleanter 
 
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. 
 
 

 
 

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”
 
 

 
 

Nyttige links på FIIN for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner: 
 
TR Teamsitet:  
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/teamsite-for-hk-tr-under-forsvarsministeriets-omraade/Site-
Pages/Startside.aspx 
 
Landsklubbens sider på HK Stats hjemmeside på internettet:  
www.hk.dk/omhk/klub-og-brancheklub/hk-forsvarets-landsklub 
 
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 
 
Teamsite Seniorpolitik: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/ansaettelsesforhold/se-
nioromraadet/Sider/default.aspx 
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