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HK Forsvarets Landsklub på Facebook. 

Bestyrelsen har igennem efteråret arbejdet på at få en facebookside. 

Den gik i luften for alvor november 2014. 

Siden henvender sig mest til HK-ansatte under Forsvarsministeriets område, altså dermed 

både dem der er ansat i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Ministeriet samt 

de nye Styrelser osv.  

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at dele siden med dine venner på Face-

book, som falder ind under denne kategori eller andre HK'ere, som du tror kunne være 

interesseret i de nyheder vi bringer. 

 

Lad os være synlige……..  

 

 
Forsvarets Landsklub hjemmeside 

HK Forsvarets Landsklub har selvfølgelig også en plads på HK’s hjemmeside på internet-
tet. I øjeblikket kan man på disse sider se hvem der sidder i Landsklubbens bestyrelse, 
hvilke udvalg bestyrelsens medlemmer pt. sidder i, og der er desuden en side, hvor disse 
nyhedsbreve også ligger, som pdf-filer, så I har en mulighed for at finde dem igen, hvis I 
skulle have fået dem slettet eller smidt væk. Linket på internettet til vores side er: 
http://www.hk.dk/OmHK/Klubber-og-Brancheklubber/Forsvarets-Landsklub 
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Pension og civilarbejderloven 
Den 10. oktober 2014 udsendte Forsvarsministeriet (FMN) en skrivelse med 4 emner i for-
bindelse med den nye organisering af ledelsen af Forsvaret og overgang af de funktionelle 
tjenester til civile styrelser direkte under departementet. Emnerne i skrivelse var udsendel-
sesforpligtigelsen, militær straffelov og militær disciplinarlov, uniformering og set med bl.a. 
HK’ernes øjne ikke mindst emnet civilarbejdere. 
 
I skrivelsen fremgik følgende: 
”Ved overgangen fra militære funktionelle tjenester til civile styrelser opstår spørgsmålet, 
om civilarbejdere fortsat kan være omfattet af tjenestemandspensionsloven, eller om de 
skal overgå til en almindelig arbejdsmarkedspensionsordning. Spørgsmålet er under afkla-
ring ved Moderniseringsstyrelsen.” 
 
Hvis man kom frem til at alle ansat i Styrelser ikke længere kunne være omfattet af civilar-
bejderloven og tjenestemandspensionsloven, ville det få store konsekvenser for rigtig 
mange HK’ere i Forsvaret, så Forsvarets Landsklub valgte selvfølgelig straks sammen 
med de øvrige organisationer under OAO, at gøre indsigelse mod skrivelsen og udbede os 
et møde med FMN. Dette møde blev afholdt d. 03-12-2014 med alle berørte organisatio-
ner og omhandlede alle 4 emner i skrivelsen. 
 
Fra mødet kan jeg nu oplyse den gode nyhed vedr. pensionen, at der ikke vil ske nogen 
ændringer for medarbejdere omfattet af civilarbejderloven og tjenestemandspensionslo-
ven, idet man har erfaret, at der som et tillæg til civilarbejderloven er indskrevet, at flytnin-
ger af ansættelsesområde indenfor det samme ministerområde bl.a. med baggrund i orga-
nisations- og strukturændringer, ikke medfører ændringer i den enkelte medarbejders pen-
sion m.m. 
 
Fradrag for faglig kontingent er sat op 

I forbindelse med forhandlingerne til næste finanslov var der blandt regeringens finans-

lovsforslag en rigtig god nyhed, som nu bliver en realitet og er 

med til at give HK-medlemmerne en skattelettelse.  

 

Man har besluttet at fordoble fagforeningsfradraget fra de nu-

værende 3.000 kr. til 6.000 kr. fra 2015 og frem.  

Dermed vil det i fremtiden ikke længere være et så tungtvejen-

de økonomisk spørgsmål, at indmelde sig i en rigtig fagforening. 

Det højere fradrag betyder i praksis, at et HK-medlem vil spare cirka 900 kroner om året 

eller 75 kroner om måneden efter skat. 

 

Opdateret kontaktliste til HK Stat afdelingerne 

Nederst i dette nyhedsbrev er indsat en opdateret kontaktliste til HK Stat afdelingerne. 

 

 

 

 



  

 

Julehilsen 

Til sidst i dette nyhedsbrev vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre en smule status over 

mine første 9 måneder, som formand for Forsvarets Landsklub. Det har bestemt ikke væ-

ret nogen stille og rolig periode, hverken for mig eller resten af HK’erne under Forsvarsmi-

nisteriets område, men jeg tør godt sige at jeg har været glad for opgaven, og den opbak-

ning jeg har mødt, ikke mindst når jeg har været rundt på de forskellige arbejdspladser.  

En ting jeg bestemt prioriterer meget højt også i 2015. 

 

Når vi taler om ændringer i Forsvaret, så har ikke mindst sammenlægningen af Forsvars-

ministeriet og Forsvarskommandoen samt nedlæggelsen af de gamle operative komman-

doer og oprettelsen af Den Værnsfælles Forsvarskommando med nye underliggende 

myndigheder, dannet grundlag for meget arbejde og mange møder. Derudover har vi også 

set at støttestrukturen er ændret, således at dennes niveau II myndigheder nu er omdan-

net til Styrelser på linje med bl.a. Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Alle disse æn-

dringer har mange steder også været ensbetydende med ændringer i personelsammen-

sætningen  samt flytninger rundt til nye tjenestesteder, hvilket aldrig er let for nogen af 

dem der bliver berørt. Oven i dette har strukturændringerne også betydet at mange af os 

har måtte sige farvel til gode kollegaer, hvilket altid er trist. 

 

Jeg håber derfor at det kommende år 2015 vil give en smule mere ro i hele Forsvarsmini-

steriets store organisation, men vi kan nok ikke komme udenom fortsatte ændringer og 

flere tilpasninger, ikke mindst set i lyset af at dette forsvarsforlig jo løber frem til 2017, og 

mange tilpasninger endnu ikke er ført ud i livet. 

Jeg håber personligt, at jeg i 2015 vil få lejlighed til at møde rigtig mange af jer, og jeg hå-

ber I altid vil benytte jer af mulighed for at kontakte mig enten pr. 

mail, pr. telefon eller nu via vores nye facebook side, hvis der er 

noget I har brug for at vide eller problemer eller emner, som der 

er behov for at Forsvarets Landsklub går ind i / tager op, og for-

søger at løse.  

Ligeledes vil jeg gerne vide, hvis der er specifikke emner I gerne 

vil have tage op via disse nyhedsbreve, da formålet er at gøre 

dem så aktuelle og relevante som overhovedet muligt. 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne på egne og Landklubbens bestyrelses vegne ønske jer 

alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.  

 

Tina Tingberg 

E-mail: FMT-VAKP02@mil.dk  

FiiN: FMT-VAKP02 

Tlf. arbejde: 98 19 60 11 

Tlf. privat: 60 17 05 30 

mailto:FMT-VAKP02@mil.dk


  

 

Liste over formænd og faglige konsulenter for  
HK STAT ved HK-afdelingerne 

 
Her er lige en lille liste over formænd og faglige konsulenter og sagsbehandler i de forskel-

lige HK-afdelinger: 

 

HK Nordjylland: Formand: Mette Lyndgaard Pedersen – Aalborg 

 Telefon:  33641402 

 Mail: mette.lyndgaard.pedersen@hk.dk 

 

 Faglig: Morten Ridder – Aalborg 

 Telefon: 33641825 eller 61284401 

 Mail: morten.ridder@hk.dk 

 

HK Midt/Vest: Formand: Anne-Mette Olsen – Viborg 

 Telefon: 33643591 eller 22180060 

 Mail: anne-mette.e.olsen@hk.dk 

 

 Faglig: Lillian Fredholm – Viborg 

 Telefon: 33641284 eller 51218826 

 Mail: lillian.fredholm@hk.dk 

 

HK Østjylland: Formand: Bent Klim Johansen – Århus 

 Telefon: 86309387 

 Mail: 25bj@hk.dk 

 

 Faglig: Hanne Godthaab 

 Telefon: 33643308 eller 21133494 

 Mail: hanne.godthaab@hk.dk 

 

HK Sydjylland: Formand: Annette Godsvig Laursen – Kolding 

 Telefon: 33641503 eller 21776032 

 Mail: annette.godsvig.laursen@hk.dk 

 

 Faglig: Erik Christiansen – Kolding 

 Telefon: 33641516 eller 20149989 

 Mail: erik.christiansen@hk.dk 

 Område: Oksbøllejren, Hærens Kampskole, Hjemme- 

  værnsskolen i Nymindegab 
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 Faglig: Kirsten Gram – Kolding 

 Telefon: 33641907 eller 29601907 

 Mail: kirsten.gram@hk.dk 

 Område Haderslev Kaserne, Fighter Wing Skrydstrup, 

  Forsvarets Depot & Distribution, Forsvarets  

  Sundhedstjeneste, Hjemmeværnsdistrikt Sø 

  gårdlejren, Hjemmeværnsdistrikt Sydøstjyl-

  land, Hærens Sergentskole, Lokalstøtteele-

  menterne i Haderslev, Søgård, Skrydstrup og 

  Sønderborg 

 

 Faglig: Peter Bertelsen – Esbjerg 

 Telefon: 33641511 

 Mail: peter.bertelsen@hk.dk 

 Område: Sagsbehandler på alle områder 

 

HK Sjælland: Formand: Estrid Husen 

 Telefon: 40268212 eller 61227423 

 Mail: estrid.husen@hk.dk 

 

 Faglig: Birthe Krygermeyer Johannesen – Roskilde 

 Telefon: 40586162 

 Mail: birthe.k.johannesen@hk.dk 

 

 Faglige: Susanne Nedergaard – Roskilde 

 Telefon: 33641653 

 Mail: susanne.nedergaard@hk.dk 

 

HK Hovedstaden: Formand: Ulla Moth-Lund Christensen – København 

 Telefon: 33302407 

 Mail: ulla.moth-lund.christensen@hk.dk 

 

 Faglig: Steen Preisler – København 

 Telefon: 33302410 

 Mail: steen.preisler@hk.dk 

 

 Faglig: Vibeke Bøget Johnson – København 

 Telefon: 33302419 

 Mail: 01vbj@hk.dk 
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HK Midt: Formand: Brita Andersen – Odense 

 Telefon: 70114545 

 Mail: brita.andersen@hk.dk 

 

 Faglig: Anette Nørskov Brogaard 

 Telefon: 33643105 

 Mail: anette.norskov.brogaard@hk.dk 
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