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Formanden har ordet 
Efteråret er langsomt ved at komme snigende og de fleste er tilbage fra ferie. Dermed er der også 
så småt ved at komme gange i møderne igen, og her i september afholdes der bl.a. seminar for 
Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), hvor et af emnerne på opfordring fra vores Forsvarsminister 

Trine Bramsen bliver fastholdelse og rekruttering, som er et af hendes 
fokusområder på lige fod med bl.a. Veteranpolitik, Arktis, Cyber m.m. 
Hun ønsker, at medarbejderne i Forsvaret oplever, at de virkelig er den 
vigtigste ressource, hvilket hun meget klart fremførte, da organisations-
repræsentanterne fra HSU var inviteret til møde med hende d. 21. au-
gust 2019.  
 
Et andet vigtigt emne for Forsvarsministeren er desuden, at der skal 
ydes en ekstra indsats for at fremme SU-systemet igennem hele For-
svarets struktur samt at gøre det klart, at tillidsrepræsentanterne (TR) 
er en vigtig og værdsat samarbejdspartner overalt i organisationen. 

Udover mødet med ministeren d. 21. august 2019, har jeg som formand for Landsklubben også et 
møde med hende d. 12. september 2019 sammen med HK Stats formand Rita Bundgaard.  
 
Fredag d. 23. august 2019 var jeg til møde i HK Stats Forbundssektorbestyrelse, og her var som 
altid en spændende og fyldt dagsorden. Vi fik bl.a. et oplæg om portalen for tillidsvalgte (TV) ved 
Dea Gro Rangholm. TV-portalen splittes op i en portal for TR og en for AMR. Indholdet vil være 
forskelligt og fokuseret på funktionen, men udseendet vil være rimelig ens. Den nye version af TV-
portalen går i luften d. 17. september 2019. 
 
Derudover blev der på mødet talt om den kommende HK Stat Kongres der afholdes d. 16. – 17. 
juni 2020. Når vi kommer så langt, håber jeg at rigtig mange af jer deltager i afdelingernes gene-
ralforsamlinger i foråret 2020, hvor der jo vil blive valgt delegerede til kongressen. Det kunne jo 
være rigtig fint, hvis vi var godt repræsenteret fra Forsvaret. 
 
 
Kursusdag i Fredericia 
Indbydelsen til Landsklubbens kursusdag d. 23. oktober 2019 er udsendt, og vi håber at rigtig 
mange deltager denne gang. De kursusdage som Landsklubben arrangerer, er kun for Forsvaret, 
og derfor forsøger vi også at fylde kurset med emner, som specifikt er 
relevant for Forsvaret. Kurset holdes kun 1 gang om året, så Lands-
klubben håber derfor på at se rigtig mange på årets kursus.  
 
Denne gang vil kurset blive afholdt på Fuglsangcentret i Fredericia og 
programmet vil byde på gennemgang af det nye lønforhandlingssy-
stem KOMPLET, som vi har omtalt i nyhedsbrev nr. 3. I forbindelse 
med indførelse af KOMPLET, er det meget vigtigt at alle TR sørger for 
at blive tilmeldt et af de kurser, som i øjeblikket løber af stablen rundt omkring i landet.  
 
Derudover vil der på kurset være et indlæg om den nye ferielov samt mulighed for at behandle de 
udfordringer der er for HK’s TR i Forsvaret. Til dette punkt håber vi selvfølgelig at der er nogle som 
melder emner og spørgsmål ind, som de gerne vil have behandlet på kurset. 
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APV målinger 
Forsvarsministeriets koncern skal i 2019 gennemføre arbejdspladsvurdering (APV), men samtidig 
indbydes alle medarbejdere til at deltage i en kort spørgeskemaundersøgelse for at evaluere Or-
ganisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK). 
 
Der udsendes 2 mails til alle medarbejdere via Forsvarsministeriets Arbejdsmiljødatabase 
(FAD). Den ene mail indeholder link til den fysiske APV, der indeholder 32 hovedspørgsmål, og 
ikke er anonym. Den anden mail indeholder link til den psykiske APV, der indeholder 45 hoved-
spørgsmål, til MTM-undersøgelsen der indeholder 20 spørgsmål omhandlende medarbejdertil-

fredshed og trivsel samt OPRK undersøgelsen, som består af 5 
spørgsmål. Alle disse 3 spørgeskemaer gennemføres som ano-
nyme undersøgelser.  
 
Det tager ca. til 10 minutter at gennemføre den fysiske APV og ca. 
15. minutter at gennemføre den psykiske APV, MTM samt OPRK. 
Besvarelsen gemmes hver gang, der skiftes til en ny side i spør-
geskemaet. Besvarelsen kan derfor afbrydes undervejs og genop-
tages senere.  
 
Spørgsmålene er ens for hele Forsvarsministeriets koncern, men 
besvarelserne bliver behandlet lokalt ved de enkelte myndigheder, 

ligesom tidspunktet for udsendelsen af spørgeskemaerne er valgt af myndigheden selv.  
 
Den fysiske APV stiller spørgsmål inden for områderne fysiske, ergonomiske, kemiske og biologi-
ske forhold samt til ulykkesrisiko og sygefravær. Den psykiske APV stiller spørgsmål inden for om-
råderne Arbejdspres, Indflydelse, Udviklingsmuligheder, Rolleklarhed, Forudsigelighed, Social støt-
te og anerkendelse, Mening i arbejdet, Socialt fællesskab og samarbejde, Social kapital, Trivsel 
samt Krænkende adfærd.  
 
Resultaterne behandles elektronisk og samles i grupper, der er så store (minimum 5 personer), at 
man ikke kan genkende svar fra enkeltpersoner. Hvis færre end 5 personer har svaret i en gruppe, 
bliver besvarelserne en del af resultatet for den overliggende afdeling i myndigheden. Det er enhe-
den, der bliver undersøgt, ikke de enkelte medarbejdere. Ingen har mulighed for at se de enkelte 
besvarelser (end ikke systemets administratorer). Resultater af OPRK spørgeskemaundersøgel-
sen anonymiseres og behandles kun af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø.  
 
Da jeg i øjeblikket hører fra HK’ere, som synes de bl.a. arbejder under et stort arbejdspres, er det 
meget vigtigt at alle giver sig tid til at besvare disse spørgeskemaundersøgelse og gør opmærk-
som på evt. problemer. Dette gælder selvfølgelig også den fysiske APV undersøgelse. 
 
Sammen med nyhedsbrevet er vedhæftet en PDF-fil vedr. Godt Arbejdsmiljø – en miniguide til 
arbejdsmiljøorganisationen fra A-Å udgivet af Branche Arbejdsmiljø Rådene (BAR), som giver nog-
le rigtig gode input om både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 
 
 
Ny faglig konsulent 
Landsklubbens faglige konsulent Kieth Lau Andersen har fået nye opgaver i HK Stat, og derfor har 
vi nu fået tilknyttet ny faglig konsulent fra HK Stats sekretariat. Det er Laila Klausen, som har været 
ansat i HK Stat igennem mange år.  
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Laila har allerede nu et godt kendskab til Forsvaret, idet hun bl.a. har været en af tovholderne på 
den igangværende sag vedr. tillæggelse af pensionsår ved afskedigelse – en sag der har sit ud-
spring i den såkaldte B5-10 og PGP fra forliget i 2013. Denne sag er endt i Højesteret og vi for-
venter at få en afgørelse ultimo oktober 2019. 
 
Landsklubben ser frem til samarbejdet med Laila, og Forsvarets TR og TR suppleanter vil få mu-
lighed for at møde hende ved årets kursusdag d. 23. oktober 2019 i Fredericia, hvor hun bl.a. vil 
fortælle om den nye ferielov.  
 
 

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” 
 
 
 
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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