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Formanden har ordet 
Jeg håber I alle enten har haft eller har en rigtig god sommerferie – vejret kan vi jo bestemt ikke 
klage over, hvis man altså er til sol og varme. Jeg har lovet at holde jer orienteret, hvis jeg hørte 
noget nyt vedrørende forsvarsforliget, og lige inden jeg selv tog på sommerferie modtog jeg et svar 
på nogle spørgsmål, som jeg havde stillet til Viceforsvarschefen på vegne af Landsklubben. Disse 
svar kan muligvis også have jeres interesse. 
 
I forhold til den kommende bemandingsproces, så er det FMNDIR 234-1, der er rammesættende 
for myndighedernes arbejde med normering og niveaufastsættelse af stillinger. FPS sikrer i sam-
arbejde med myndighederne, at processen med at oprette og siden hen bemande stillinger følger 
de retningslinjer, der er gældende. 
 
I forbindelse med Søværnets myndigheds business case havde jeg spurgt om balancen mellem 
militære og civile ansatte, idet man havde fremført muligheden for at ændre visse civile stillinger til 
militære stillinger i forhold til at ændre på fordelingen af ledere, mellemledere og menige. Svaret 
her er, at der ikke er arbejdet videre med denne option. Marinestaben forventer derimod at om-
klassificere et mindre antal officersstillinger til civile akademikerstillinger eller erfarne mellemledere.  
 
Jeg har også spurgt ind til det organisationsfaglige tilhørsforhold for de 27 civile stillinger, som evt. 
nedlægges, men da Forsvaret ikke registrerer medarbejdernes organisationsfaglige tilhørsforhold, 
kan man kun oplyse stillingernes geografiske fordeling, og de oplyste tal skal tages med et vist 
forbehold, da det er udtryk for et øjebliksbillede, som kan ændre sig i forbindelse med beman-
dingsprocessen. De anførte antal er altså dækket af flere forskellige faggrupper, og ikke kun 
HK’ere, og antallet og den geografiske placering er ikke fastlåst.  
 

Funktionsniveau Geografi Antal 

C100 Oksbøl 2 

Drogden/Røsnæs 9 

København 2 

Karup 3 

C200  Drogden 3 

København 3 

Karup 1 

C300 Oksbøl 1 

Fredericia 1 

Nuuk 1 

Aalborg 1 

 
Ligeledes har jeg forsøgt at få noget mere information omkring etableringen af de administrative 
fællesskaber, og deres sammensætning såvel som opgaveportefølje, og det viser sig at dette vari-
erer meget fra værn til værn. Det skyldes blandt andet, at værnene har forskellige opgaver, opera-
tionsmiljøer m.m.  
 
De efterfølgende tal er de foreløbige strukturelle tal for de administrative fællesskaber i de tre 
værn. 
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Hærens administrative fællesskaber forventes at fordele sig geografisk og strukturelt på funktions-
niveau således: 
 

 
 
Søværnets administrative fællesskaber fordeler sig geografisk og strukturelt på funktionsniveau 
således: 
 

 
 
Flyvevåbnets administrative fællesskaber forventes at fordele sig strukturelt således på funktions-
niveauer.  
 

 
 
61 af de 80 stillinger er placeret i Karup, 8 i Aalborg og 11 i Skrydstrup. 
 
Det er dog vigtigt at bemærke, at de ovenstående skemaer er udtryk for et øjebliksbillede og base-
rer sig på myndighedernes business cases. Når den konkrete implementering inden længe indle-
des, vil der i sagens natur kunne ske ændringer. Derudover forventes Forsvarsministeriet i løbet af 
efteråret at igangsætte et arbejde om administrative fællesskaber i koncernens øvrige styrelser 
mhp. i de efterfølgende år at se på administrative fællesskaber i et koncernfælles perspektiv. Dette 
arbejde kan også afstedkomme ændringer. Udarbejdelse af implementeringsgrundlag og igang-
sættelse af dette arbejde følger således senere i forligsperioden. 
 
 

HK’s talentuddannelse for elever og nyudlærte 
HK Ungdom udbyder i samarbejde med HK Kommunal og HK Stat en Talentuddannelse i efteråret 
2018 og vinteren 2019. Deltagerne på denne uddannelse er bl.a. praktiske elever med speciale i 
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offentlig administration og de der er blevet færdig som elev inden for de seneste 2 år, og stadig-
væk arbejder inden for det offentlige. 
 
Hvis man brænder for sit arbejde og for at være en god kollega samt 
har mod på at skabe stærke fællesskaber og blive skarp til at organise-
re og kommunikere er uddannelsen måske noget for en. På uddannel-
sen lærer man bl.a. at udvikle og afvikle lokale aktiviteter på arbejds-
pladsen, skabe forandringer og engagere kolleger samt holde oplæg 
og taler og dermed flytte holdninger. 
 
På kurset er der plads til 24 deltagere, så man skal ansøge om deltagelsen, hvilket kan ske på 
www.hk.dk/talent. Her kan man også læse mere om uddannelsen og om hvordan man præcis an-
søger ved at følge linket til ansøgningsmodulet. 
 
Ansøgningen skal ske senest d. 21. september 2018 kl. 12.00, og i din ansøgning skal du bl.a. 
fortælle hvad du brænder for, og hvorfor du skal være et af HK’s talenter. Du skal selvfølgelig være 
medlem af HK for at kunne komme på denne uddannelse. HK Ungdom gennemgår ansøgningerne 
i uge 39/40, og ansøgerne vil få endeligt svar i løbet af uge 41. 
 
Uddannelsen foregår på Christiansminde ved Svendborg, og foregår over 4 perioder/weekender, 
hvor man skal kunne deltage alle 4 gange. De 4 perioder er 2-4. november 2018, 30. november – 
2. december 2018, 11-13. januar 2019 og 1-3. februar 2019. Programmet starter hver gang fredag 
aften kl. 18.00 og slutter søndag efter frokost. 
 
Uddannelsen koster ikke noget, og evt. transportomkostninger refunderes efter billigste offentlige 
transport.  
 
 

Vigtig principiel dom i Højesteret 
Den 27. juni 2018 vandt HK Stat i Højesteret en meget principiel sag om hvornår man kan beteg-
nes som værende funktionær. Dommen var meget klar og tydelig. Hvis ens arbejde svarer til en 
funktionærs, tæller det med som funktionæranciennitet, selvom man ikke er ansat som sådan.  
 
Sagen blev ført af HK mod Forsvarets Personalestyrelse. Et HK-medlem, som i mere end 17 år 
arbejdede med administrative opgaver i Forsvaret, fik medhold i, at hun har ret til 3 måneders fra-
trædelsesgodtgørelse, selvom hun kun var ansat som funktionær de 9 af årene, og resten af tiden 
var ansat som soldat på HKKF overenskomst.  
 
HK tabte i første omgang sagen ved landsretten sidste år, men valgte at anke. Advokat i HK Mi-
chael Møllegaard Jessen, som førte sagen for medlemmet, finder dommen i Højesteret både over-
raskende og usædvanlig. I landsretten var der enighed om dommen blandt alle 3 dommere. Nu er 

den underkendt i Højesteret af samtlige 5 dommere. Det er i 
sig selv usædvanligt. Derudover er det meget sjældent, at Sta-
ten som arbejdsgiver taber så stor en sag. Faktisk kender han 
ikke til fortilfælde.  
 
Dommen har stor og vidtrækkende betydning for hele det om-
råde, der omfatter funktionærarbejde, idet den slår fast, at har 
man arbejdsopgaver, der hører under funktionærområdet, så 
ER man omfattet af funktionærloven. Selvom man er ansat på 

en overenskomst på tjenestemandslignende vilkår, som ikke giver funktionærrettigheder, er det nu 
slået fast, at det er ens arbejdsopgaver, der definerer om man er funktionær.   

http://www.hk.dk/talent
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Siden kvinden blev ansat som konstabel i 1991, og indtil hun fratrådte 31. juni 2015 arbejdede hun 
primært med kontoropgaver som rejseafregninger og personaleadministration, men som militær-
person var hun indtil 2006 ansat på tjenestemandslignende vilkår, og ikke som funktionær med ret 
til fratrædelsesgodtgørelse. Først i marts 2006 fik hun nyt ansættelsesbrev som overassistent på 
HK's overenskomst, og blev dermed omfattet af funktionærloven.  
 
22. juni sidste år afgjorde Østre Landsret, at kvinden ikke havde ret til de 85.678,86 kroner, som 
godtgørelsen i hendes tilfælde udgør efter 17 års ansættelse. Begrundelsen lød, at hun frem til 
2006 var ansat som konstabel, og derfor ikke var omfattet af funktionærloven – uanset at hun næ-
sten udelukkende udførte kontorarbejde. Landsretten argumenterede, at hun i den periode indgik i 
det militære beredskab, og derfor ikke var funktionær. Hendes militære funktioner var f.eks. at hun 
ved siden af sit daglige arbejde havde pligt til at deltage i militære øvelser og våbentræning.  
 
HK valgte at anke dommen, som altså faldt ud til medlemmets fordel. Højesteret vurderede, at hun 
i kraft af at have haft kontorarbejde som sin hovedopgave i hvert fald siden 1998 også havde funk-
tionærstatus. Forsvarets Personalestyrelse skal derfor betale hende de 3 måneders godtgørelse 
plus rente og 50.000 kroner i sagsomkostninger til HK.  
 
 

Tina Tingberg 
E-mail: FH-PAKP03@mil.dk   
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” 

 

 
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 
 
Organisationen for personlig rådgivning og kollegastøtte: 
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Arbejdsmiljo/Sider/konflikthaandtering-
mistrivsel.aspx 
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