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Formanden har ordet 
Først og fremmest håber jeg at I alle har haft en rigtig god sommerferie. Vejret har måske ikke hele 
tiden været det bedste f.eks. i juli måned, men jeg håber I har nydt friheden sammen med jeres 
familie og venner alligevel. 
 
Siden sidste nyhedsbrev har der ikke været afholdt så mange møder på grund af sommerferien, og 
netop som der var ved at komme gang i aktiviteterne igen alle steder, dukker Covid-19 op igen 
med stigende smittetal. Det er derfor rigtig vigtigt at vi alle efterlever de forholdsregler, der meldes 
ud, og passer godt på hinanden. Allerede nu er Forsvaret igen begyndt at hjemsende medarbejde-
re, således at dem der kan arbejde hjemmefra, de har muligheden for at gøre det, men jeg håber 
selvfølgelig, at en nedlukning som den vi så i marts måned bliver nødvendig. De opdaterede ret-
ningslinjer vedr. håndtering af covid-19 beskrives som et separat punkt i nyhedsbrevet. 
 
Den 13. august havde Forsvarsminister Trine Bramsen inviteret medarbejderrepræsentanterne i 
Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) til et møde for bl.a. at lave en opfølgning på punkterne fra det 
sidste møde med hende, og få en snak om hvorfor det ofte tager meget lang tid fra vi bliver enige 
om noget med hende eller i HSU-regi, til der kan ses en mærkbar indsats på området. På mødet 
blev vi enige om at der skal ske en større indsats på lærlingeområdet, idet der skal udformes en 
lærlingestrategi, der omfatter hele Forsvaret, hvorfor der også er nedsat en arbejdsgruppe Task 
Force Lærlinge. Derudover bad hun organisationerne om at komme med nogle helt konkrete for-
slag til en seniorpolitik, og efterfølgende har kontaktudvalget til HSU afholdt møde om emnet og 
nedsat en hurtig arbejdende arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et oplæg, som kunne sendes til 
ministeren. Dette oplæg fremsendes i uge 41. En fælles seniorpolitik for hele Forsvarsministeriets 
område, er et af de vigtige fokuspunkter for ministeren. 
 
Udover ovennævnte emner blev der også talt om muligheden for udarbejdelse af et vidensregn-
skab, hvor man undersøger hvad det koster Forsvaret i tabte kompetencer, uddannelser m.m., når 
medarbejdere vælger at forlade Forsvaret, enten for at søge job andre steder eller gå på pension. 
Derudover blev der talt om Arktisk området og ministerens ønske om at reducere mængden af 
konsulenter ved i stedet at fastansætte medarbejdere med de nødvendige kompetencer.  
 
I resten af dette lange nyhedsbrev er der mulighed for bl.a. at læse om afgørelsen vedr. det nye 
tidsregistreringssystem contra flekstid og varsler, lidt om den nye departementschef, pensionsud-
betaling, oprettelsen af den nye Koncernfælles Kursusadministration og som tidligere nævnt opda-
terede retningslinjer vedr. Covid-19. 
 
 

 
 

Tidsregistreringssystemet og flekstid 
Siden det nye tidsregistreringssystem blev taget i brug pr. 1. oktober 2019, ja faktisk siden før det, 
har der hersket en stor uenighed mellem FPS og de faglige organisationer HK Stat, CS og FLO 
vedr. registrering, håndtering og opgørelse af bl.a. flekstid. Der har været afholdt mange møder om 
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emnet og sagen har været sendt videre til høring ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen 
(MEDST) i form af en række skriftlige spørgsmål. MEDST vendte her efter sommerferien tilbage 
med deres svar, hvori de gav organisationerne ret i alle de fremførte spørgsmål, og vi er derfor i 
fuld gang med at få udarbejdet et såkaldt Enighedsreferat, hvori der vil blive beskrevet, hvad det så 
er vi har fået ret i.  
 
MEDST var især helt klare når det kommer til indgåelse af flekstidsaftaler, som er en lokalaftale 
ved den pågældende myndighed. En sådan indgået lokalaftale vil altid være gældende og stå over 
de almindelige arbejdstidsregler for tjenestemænd på de punkter der er truffet specifik aftale om i 
aftalen, og disse ting skal arbejdstidsregistreringssystemet jf. MEDST kunne håndtere bl.a. via to 
separate kontoer for flekstid og beordret tjeneste. Desuden er det helt klart, at ændringer i medar-
bejderens arbejdstidsplaner skal varsles så tidligt som muligt, hvilket samtidig betyder, at der ikke 
på opgørelsestidspunktet (ved månedsskrift for HK’erne) kan varsles ændringer bagudrettet, hvil-
ket tidsregistreringssystemet gør automatisk af sig selv. Et eventuelt minus på medarbejderens 
flekstidssaldo (her menes at man har brugt af sin 
flekstid – ikke at saldoen er gået overordnet i 
minus), kan derfor ikke anvendes som ”modreg-
ning” bagudrettet for beordret merearbejde, der 
ikke er afviklet inden for normperioden.  
 
Konkret beordret tjeneste, der går ud over med-
arbejderens dagsnorm, er overarbejde på dagen. 
Konkret beordret tjeneste der medfører minus 
ved arbejdstidsopgørelsen (ved månedsskiftet) 
slettes (nulstilles), idet det er ledelsens pligt, at 
planlægge således at evt. mindrearbejde en dag 
reguleres af merearbejde en anden dag i norm-
perioden. Sker det ikke, må det ikke komme medarbejderen til last. Der må ikke ske en regulering 
via flekstidssaldoen og opgørelse er også uafhængig af saldoen på flekstidssaldoen. Beordret me-
re- eller mindrearbejde kan pålægges optjent/afviklet som tjenesteomlægning indenfor samme 
normperiode, som det er iværksat. I så fald, udløses ikke honorering som overarbejde. 
 
Ændringer i tjenesteplaner skal varsles i overensstemmelse med statens arbejdstidsaftale, hvilket 
medfører at arbejdstidsregistreringen ikke kan ændres bagudrettet. Der kan naturligvis ændres i de 
tilfælde, der er konstateret fejl i registreringen. Ved afvikling af frihed, kan frihedstypen kun æn-
dres, hvis ændringen overholder det aftalte varsel for frihedstypen der ændres til. Er friheden af-
holdt f.eks. midt på måneden, kan man ikke ved arbejdstidsopgørelsen ved månedsskiftet ændrer 
typen af frihed, idet man ikke må varsle bagudrettet. 
 
For at opnå korrekt beregning af arbejdstiden, skal situationer med beordret tjeneste indtastes i 
tidsregistreringssystemet med tidsarten for ”Beordret tjeneste”. Det vil udløse overarbejdstid, 
medmindre medarbejderen planlægges til afvikling af timerne som tjenesteomlægning inden for 
samme normperiode. Ligeledes skal afspadsering af flekstimer tastes som afspadsering af fleksti-
mer. FPS tilkendegav i den forbindelse på mødet, at der skal findes en teknisk løsning, således 
den enkelte medarbejder på flekstid, dagligt kan se sin status på flekstiden på tidsregistreringster-
minalerne (PROMARK) samt at der evt. kan være brug for andre tekniske løsninger til det nuvæ-
rende tidsregistreringssystem. 
 
FPS har ansvaret for, at arbejdstidsregisteringen genberegnes for alle medarbejdere på flekstid for 
perioden 1. oktober 2019 og frem til datoen for den enkelte medarbejders endelige afregning. Der 
er dog ingen tvivl om, at der vil komme en stor arbejdsbelastning for de medarbejdere ude ved 
myndighederne, som har med tidsregistrering at gøre, hvorfor der også manes til en vis tålmodig-
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hed med genberegninger blandt alle medarbejdere omfattet af flekstidsordninger. Genberegningen 
vil kunne medføre at saldo for flekstid og overarbejde ændres for den enkelte medarbejder. 
 
 

 

 
Info omkring pension 
Denne information gælder primært for medarbejdere i Forsvaret, som har været ansat siden før år 
2000 og dermed var ansat på Civilarbejderloven (tjenestemandspension). Har man efterfølgende 
været ude af Forsvaret på grund af f.eks. arbejdsmangel i forbindelse med omstruktureringer og 
nedskæringer, og er vendt tilbage til Forsvaret igen, så er man ikke kommet tilbage til en ansættel-
se på Civilarbejderloven, men til en almindelige overenskomstmæssig pensionsopsparing ved 
Sampension.  
 
Den pension man tidligere optjente, mens man var på Civilarbejderloven, blev da man forlod For-
svaret til en såkaldt opsat eller udskudt pension. Denne pension kan man hvis man er fyldt 60 år 
eller når man fylder 60 år, søge om at få sat til udbetaling, selv om man stadig arbejder under For-
svarsministeriets område. Tidligere var det så sådan, at hvis man valgte denne mulighed, så ville 
der ske en modregning i ens løn, svarende til beløbet for pensionsudbetalingen, men dette er man 
gået væk fra på Forsvarsministeriets område.  
 
Dog har vi på fornemmelsen, at ikke ret mange er opmærksom på den mulighed, som betyder at 
man fra man fylder 60 år faktisk kan modtage sin almindelige løn og samtidig få udbetalt sin opsat-
te eller udskudte pension uden at der sker modregning i lønnen. Det eneste krav til at benytte sig 
af denne mulighed er, at man på afskedigelsestidspunktet havde opnået en ansættelsestid på 10 
år fuldtidsbeskæftiget eller derover. Ved en opsatte pension vil der stadig blive foretaget førtids-
pensionsfradrag efter gældende regler, men har man en udskudt egenpension, så vil den blive 
udbetalt uden fradrag i pensionen. 
 
Ønsker man at benytte sig at ovennævnte er det en rigtig god idé at kontakte undertegnede i HK 
Forsvarets Landsklub, som så vil hjælpe med yderligere vejledning og evt. henvisning til den lokale 
HK Stat afdeling. 
 
 

 

 
Ny departementschef i Forsvarsministeriet 
Den 7. september 2020 tiltrådte Morten Bæk som ny departementschef i Forsvarsministeriet. Mor-

ten er 47 år og uddannet cand.scient.pol fra Københavns 
Universitet. Han kommer fra en stilling som departe-
mentschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 
som har tiltrådte i 2018, og har desuden tidligere i 4 år 
været direktør for Energistyrelsen. 
 
Morten Bæk er den øverste ansatte og administrative 
leder på ministerområdet og fungerer som rådgiver for 
Forsvarsministeren. Det betyder, at han har en dobbelt-
rolle som politisk rådgiver og overordnet ansvarlig for 
ministerområdets organisation, personale og økonomi. 
Det er dermed departementschefens ansvar at skabe 

forbindelse mellem det politiske og det faglige niveau. 
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Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at aktiviteter og økonomisk styring i de under-
liggende myndigheder er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det 
er derfor Morten Bæk, der sidder for bordenden, når ministerområdets koncernledelse mødes. 
Koncernledelsen består af de øverste ledere fra Forsvarsministeriet samt underliggende myndig-
heder. Det er koncernledelsens opgave at træffe vigtige strategiske beslutninger for ministerom-
rådet. 
 
Det er ligeledes Morten som sidder for bordenden og er formand for Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU), som er det øverste samarbejdsudvalg (SU) under Forsvarsministeriets område. I den for-
bindelse har han også allerede indbudt alle organisationerne i HSU til et møde i uge 39, så vi kan 
få afstemt forventningerne til hinanden og det fremtidige samarbejde.  
 
 

 
 

Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) 
I forbindelse med at FAK har udsendt invitation til en briefing omkring den nye Koncernfælles Kur-
susadministration (KFKA), har jeg haft en samtale med chefen for KFKA Peter Sejling Sørensen, 
for at han kunne fortælle om dette nye tiltag. Senere på året er jeg så inviteret til at besøge KFKA, 
som er etableret på Frederiksberg Slot, og få en mere uddybende snak om deres arbejde og om 
hvordan bl.a. HK’erne her får nye muligheder og rigtig spændende arbejdsopgaver og nye kompe-
tencer. Et set-up som ligger tæt op af HK Stats projekt vedr. fremtidens jobveje, og som derfor er 
meget spændende at følge. 
 
Baggrunden for KFKA skal findes tilbage i forbindelse med Forsvarsforligets indgåelse, hvor der jf. 
initiativ F85 blev besluttet, at samle al kursusadmini-
stration i Forsvarsministeriets koncern og forfine proces-
sen, så den bliver skarpere og mere effektiv lige fra kur-
sisten får motivationen eller befales til at blive kompeten-
ceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis. Desuden 
skal man også nytænke, hvordan kurser og uddannelser 
skal udbydes til koncernens medarbejdere og ledere i 
fremtiden. 
  
KFKA vil gøre det mere inspirerende, tilgængeligt og 
nemt at finde og ansøge et efteruddannelsesforløb, såle-
des at man i højere grad kan understøtte den ansattes livslange læring i koncernen. På samme tid 
vil KFKA gøre det nemmere for uddannelsesudbyderne, kursuslederne, instruktørerne og ikke 
mindst lederne, at skabe overblik og gode rammer for den enkeltes læring. KFKA hænger ligeledes 
sammen med den nye Uddannelsesstrategi, der bl.a. sætter fokus på livslang læring og bedre til-
gængelighed for den enkelte. 
 
KFKA gør op med de klassiske administrationsmetoder og -systemer, hvor medarbejdere sidder 
med egne ”sagsbunker” og alene fokuser på egne opgaver. For i stedet at løfte i flok, og gøre hin-
anden bedre. KFKA kalder det at gå fra driftsmedarbejder til driftsudvikling, idet man anvender 
LEAN og databaserede metoder, og arbejder kontinuerligt på at udvikle medarbejderne og optime-
re de mangeartede processer. KFKA arbejder mod at klæde de administrative medarbejdere på til 
fremtidens administrative arbejdsopgaver. Alt driftsudviklingen udføres med konstant feedback fra 
brugerne af servicerne. 
 

http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/KFKA/SitePages/Kursist.aspx
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KFKA’s organisation består af bobler som en moderne DevOps organisation, hvor driftsudviklingen 
arbejder sammen med udviklings- og datateamet. Dette giver en god og frugtbar blanding af man-
ge personelfaggrupper med stor erfaringsdiversitet fra nyuddannede til meget erfarne kolleger.  
 
Hvad er det så medarbejderne i Forsvaret får adgang til – jo der vil blive udviklet en ny, brugerven-
lig og internetbaseret platform, som får navnet ”Min Uddannelse” og vil fungere som hotels.com 
blot fyldt med kurser og uddannelser. Det bliver de enkelte medarbejders platform til uddannelser 
og kurser. Her vil KFKA tage udgangspunkt i brugerne, for at sikre at processer, materialer og plat-
formen møder deres ønsker og behov. KFKA ønsker at udvikle med dem og ikke til dem. Derfor 
udvikles og testes der løbende, da det giver mindst muligt tilbageløb og bedst mulighed for, at til-
passe produktet til skabe den optimale løsning. 
 
På platformen ”Min Uddannelse” kan medarbejderne i koncernen, på deres smartphones og inter-
netcomputere (og på sigt FIA), finde og få overblik over alle kurser/uddannelser i koncernen. Man 
kan selv tilmelde sig de aftalte kurser og cheferne får et overblik over deres medarbejderes uddan-
nelsesaktiviteter. Kursuslederne kan oprette, administrere og efterbehandle deres kurser, og de 
administrative medarbejdere kan administrerer og servicere kursusporteføljen. Min Uddannelse vil 
gradvist blive udrullet i løbet af 2021. Hvis man ønsker at hjælpe med udviklingen af den nye plat-
form, og derfor har lyst til at deltage i KFKA’s arbejdsgrupper, workshops, testpaneler, brugerun-
dersøgelser osv., for herigennem at bidrage til og få indflydelse på udviklingen af den nye platform, 
så kan man skrive til deres udviklingsteam på FAK-KTP-KFKA-UD@fiin.dk, og fortæl hvad man 
ønsker at bidrage med. 
 
Du kan læse meget mere om KFKA opgaver, organisation og ”Min Uddannelse” på deres hjemme-
side: http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/KFKA/SitePages/Om%20KFKA.aspx 
 
 

 
 

HUSK !!! 
Når I afholder generalforsamlinger i jeres HK klubber, så er det vigtigt at I lige får sendt en mail til 
Landsklubben omkring evt. nyvalg af tillidsrepræsentant (TR) og suppleant for tillidsrepræsentant, 
således at vi stadig har mulighed for at tilsende vores nyhedsbrev til de rigtige personer, så de kan 
videresende det til alle i klubben. Det samme gælder hvis man har meldt sig som kontaktperson, 
og denne opgave overgår til en anden ved myndigheden. 
 
 

 
 

Bjørn Bisserup stopper som Forsvarschef 
Efter 44 år i Forsvaret har Forsvarschef Bjørn Bisserup meddelt, at han ønsker at forlade Forsvaret 
og gå på pension med udgangen af november 2020. Bjørn 
har igennem årene bestridt mange centrale poster og styret 
Forsvaret gennem implementering af forlig og budgetanaly-
ser.  
 
Bjørn er en dygtig og engageret leder, og som formand for 
Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg (CFU) 
har han været en meget lydhør og engageret formand, som 
jeg og de øvrige organisationer har haft et fantastisk samar-
bejde med, uagtet vi ikke altid har været enige om alting. 
Bjørn har dog altid været lydhør overfor de ting der er blevet rejst fra vores side, samt været parat 

mailto:FAK-KTP-KFKA-UD@fiin.dk
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/KFKA/SitePages/Om%20KFKA.aspx
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til at handle, hvis det var nødvendigt. Han har altid søgt at finde frem til de fælles bestræbelser, 
som kunne fastholde og udvikle et godt Forsvar og en god arbejdsplads. 
 
Det forventes at der udpeges en ny Forsvarschef omkring efterårsferien og med tiltrædelse formelt 
den 1. december 2020.  
 
 

 
 

Retningslinjer vedr. Covid-19 
Forsvarsministeriet har udsendt opdaterede retningslinjer for håndtering af covid-19 ved myndig-
hederne, og disse er baseret på de til enhver tid gældende anvisninger, anbefalinger og retnings-
linjer fra sundhedsmyndighederne og Udenrigsministeriet. Det er vigtigt at vi alle efterkommer dis-
se for at forebygge smittespredning og beskytte os selv og andre mod smitte. 
 
I første omgang er de nye retningslinjer gældende fra 24. september til 18. oktober 2020, og der 
opfordres til at alle ansatte arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt ift. 
arbejdet. Medarbejdere, der varetager operative eller kritiske funktioner er ikke omfattet af hjem-
sendelsen. Det er ligeledes som udgangspunkt tilladt for hjemsendte medarbejdere, at møde op på 
arbejdspladsen efter aftale med nærmeste chef, såfremt de har konkrete behov for at tilgå klassifi-
cerede systemer eller løse andre opgaver, som ikke kan udsættes og derfor kræver tilstedeværel-
se på arbejdspladsen. 
 
I det omfang medarbejdere fortsat skal møde fysisk på arbejde, opfordres der til, at rejse uden for 
myldretiden og til at gå eller tage cyklen ved kortere ture. De enkelte myndigheder skal udvise flek  
sibilitet i forhold til arbejdets 
tilrettelæggelse. Det er ligele-
des vigtigt, at alle medarbej-
dere undgår at møde på ar-
bejde ved oplevelse af selv 
milde symptomer. Anbefalin-
gen indgår allerede som en central del af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til smit-
teforebyggelse. 
 
Genoptagelse af fysisk fremmøde sker som udgangspunkt fra d. 18. oktober 2020. I forbindelse 
med medarbejdernes tilbagevenden i til myndighederne skal de smittebegrænsende tiltag følges i 
videst muligt omfang. 
 
I forbindelse med afholdelse af møder og arrangementer, så er forsamlingsforbuddet sænket fra 
100 personer til 50 personer, dog gælder det ikke for almindelig ophold og færden på en arbejds-
plads mv. Det vil også fortsat være muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 
deltagere, hvis disse i det væsentlige sidder ned. Arrangementer og møder med færre deltagere, 
end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud tillader, skal desuden overvejes og man bør 
overveje parametre som f.eks. formålet og vigtigheden af mødets gennemførsel, muligheden for at 
gennemføre mødet på VTC, Microsoft Teams eller andre ikke klassificerede systemer, antallet af 
samlede beslutningstagere/andet kritisk personel i forhold til potentiel smittespredning og uden-
landsk deltagelse. 
 
Myndighedschefen kan træffe beslutning om, at der lukkes for offentlighedens adgang til myndig-
hedens etablissementer. Den enkelte myndighedschef kan fastsætte hvem, der indenfor eget 
myndighedsområde kan træffe beslutningen om lukning for offentlighedens adgang. Håndværkere 
mv. er undtaget fra adgangsforbuddet. 
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Myndighederne skal sørge for, at der er let adgang til hånddesinfektion, hvor der færdes mange 
mennesker og er mange kontaktpunkter, fx ved indgangspartier, kantiner og idrætsfaciliteter mv. I 
lokaler med offentlig adgang skal der være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende 
sæbe samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestyk-
ker. Myndighederne skal sikre hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum 
en gang dagligt, og oftere ved mange besøgende. Der skal ske en identifikation og evt. markering 
af fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag, gelændre, vandhaner, kontakter og trykknapper. Skralde-
spande skal tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør ren-
gøres mellem forskellige brugere m.v., eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangs  
udstyr. Man skal undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som fx. tab-
lets/tastaturer. Desuden skal myndighederne udlevere mundbind til medarbejderne i forbindelse 
med tjenesterejser i ind- og udland.  
 
Der er desuden fastsat regler for hvad man gør, hvis barnets institution eller skole ændrer åbnings-
tider som følge af anbefalinger fra myndighederne, hvis institutionen eller skolen lukker og sender 
børnene hjem, eller hvis barnet bliver smittet med COVID-19. Man skal i sådanne tilfælde arbejde 
hjemmefra i det omfang arbejdsopgaverne tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med nær-

meste leder/chef. Hvis der er udfordringer i forhold til 
arbejde i hjemmet, f.eks. pasning af børn, skal man drøf-
te det med nærmeste leder/chef, hvordan arbejdet tilret-
telægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde 
kan passes. Er det ikke muligt at tilrettelægge arbejdet 
på en sådan måde, at både børn og arbejde kan passes, 
kan man aftale med sin chef, at der afvikles ferie og fri-
heder, eller at man holder tjenestefri uden løn.  
 
Hvis man ikke kan arbejde hjemmefra, kan man få dag-
penge i op til 10 arbejdsdage pr. barn i perioden fra den 
29. september til den 31. december 2020, hvis en række 
betingelser er opfyldt. Det betyder bl.a., at barnet skal 
være under 14 år, at man skal have anvendt omsorgs-
dage og afspadsering, at man skal leve op til barselslo-
vens betingelser for barselsdagpenge, og at man ikke 
må holde ferie eller særlig ferie samtidigt. Betingelserne 

gælder både for dig selv og for barnets anden forælder. Der findes en procesbeskrivelse på HR-
portalen, som beskriver det nærmere, og som kan hjælpe dig og din nærmeste leder/chef i situati-
oner som den beskrevne. 
 
I forbindelse med tjenesterejse skal Udenrigsministeriets rejsevejledning til det konkrete land føl-
ges, og man bør altid undersøge mulighederne for kommerciel hjemtransport med kort varsel samt 
orientere sig om den sundhedsmæssige situation i landet samt landets COVID-19 retningslinjer. 
Udsendelse til visse internationale operationer indebærer for nuværende krav om karantæne på 
Forsvarsministeriets koncerns etablissementer forud for afrejsen. Medarbejdere(n) kompenseres i 
så fald ekstraordinært med INTOPS-aflønning fra karantænens begyndelse, såfremt den samlede 
periode for karantæne og ophold i missionsområdet er på minimum 28 dage. Udsendelse og tjene-
sterejser til visse destinationer indebærer f.eks. også krav om negativ COVID-19 test. I den forbin-
delse er det muligt at pålægge medarbejderne at blive testet forud for opgaveløsning i udlandet, 
såfremt international opgaveløsning m.v. er en del af medarbejderens kontraktslige forpligtelse. 
Samme påbud kan dog ikke pålægges medarbejderen ved hjemkomst. 
 
Udsendelse og tjenesterejser til områder i udlandet, hvortil Udenrigsministeriet i perioden fraråder 
rejser grundet COVID-19, vil medføre 14 dages efterfølgende hjemmeophold, hvor medarbejderen 
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modtager løn. Under et hjemmeophold må medarbejderen ikke må møde op ved sin myndighed, 
og medarbejderen opfordres i øvrigt til at følge Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende anbe-
falinger. Det forventes, at medarbejdere på hjemmeophold arbejder hjemmefra i videst muligt om-
fang. Der kan dispenseres for længden af hjemmeopholdet, hvis medarbejderen frivilligt bliver te-
stet negativ for coronavirus. Medarbejderen skal selv bestille tid til testen og den bør foretages i 
umiddelbar forlængelse af rejsen, dog ikke tidligere end 4 dage efter datoen for udrejsen fra Dan-
mark. Medarbejderen må møde på tjenestestedet efter modtagelse af negativt testresultat, såfremt 
myndighedens lokale retningslinjer tillader dette og medarbejderen i øvrigt er symptomfri. 
 
Udenrigsministeriet anser turistrejser for at være 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, men der er anlagt et  
forsigtighedsprincip i forhold til COVID-19 med betydning for medarbejdernes tilbagevenden til 
myndigheden begrundet i ønsket om at begrænse potentiel smittespredning blandt koncernens 
medarbejdere samt det øvrige samfund. Dette princip betyder, at medarbejdere skal kende til kon-
cernens 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 koordinere med sin nærmeste chef, såfremt rejsen 
kan påvirke medarbejderens mulighed for at arbejde. En privat udlandsrejse kan betyde, at der er 
tale om selvforskyldt sygdom, hvor der som udgangspunkt vil være tale om lovligt forfald, såfremt 
medarbejderen konstateres syg med COVID-19, men hvor medarbejderen vil ikke have ret til løn 
under sygdom. Private rejser til udlandet, som kan betegnes som ikke-nødvendige rejser, medfører 
14 dages efterfølgende hjemmeophold for medarbejderen. 
 
Hvis man har planlagt ferie, så afvikler man som udgangspunkt denne. Du og din nærmeste le-
der/chef kan dog altid indgå aftale om et andet ferietidspunkt, og din nærmeste leder/chef kan 
desuden omlægge en allerede planlagt eller påbegyndt ferie, hvis ganske særlige omstændigheder 
gør det nødvendigt. Det kunne f.eks. være at der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn, den 
opståede situation har været upåregnelig/uforudsigelig for ledelsen eller det er nødvendigt, at feri-
en ændres for netop dig. Der skal således være tale om force majeure-lignende situationer. Det vil 
normalt ikke være tilstrækkeligt, at der f.eks. er sygdom blandt dine kollegaer. 
 
 

 
 

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 
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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 


 
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 

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

