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Formanden har ordet 
Her efter sommerferien er der rigtig kommet gang i møderne og i den forbindelse vil jeg godt for-
søge at komme med lidt input vedr. de bemandingsprocesser, som jeg nævnte i Landsklubbens 
nyhedsbrev nr. 4-2018, og som er løbet af stablen her i starten af september med henblik på at 
fastlægge Forsvarets kommende struktur. Processerne har foregået forskelligt i de 3 værn og be-
styrelsen har derfor forsøgt at samle lidt op på hvad der er gået godt og hvad der kunne gøres 
bedre en anden gang. 
 
I Hæren er organisationerne løbende blevet indkaldt til møder for at blive orienteret om hvor man 
var i processen, og den har derfor forløbet på en god og informativ måde. Flere gange er der også 
indkaldt til møde, blot for at give beskeden ”intet nyt”, hvilket rigtig mange har udtrykt tilfredshed 
med. Der er blevet lagt vægt på, at man ikke forventer afskedigelser, men at medarbejderne frem-
adrettet skal lave noget andet end det man gør i dag. Dog vil man bestræbe sig på at beholde de 
kompetencer man har og fortsat gøre brug af dem i vidst muligt omfang. Det kan selvfølgelig ikke 
undgås at man bliver påvirket af processen på trods af meldingen om, at der ikke forventes fyrin-

ger, og i givet fald er det vigtigt at man kontakter enten sin 
nærmeste chef eller nogle af de rådgivere som findes i vores 
struktur. Hæren valgte desuden i forbindelse med beman-
dingsprocessen at indkalde hele KSU til at overvære forløbet. 
KSU har ikke haft indflydelse på hvem der bemandinger de 
enkelte stillinger, men har overværet at alt er forløbet på en 
ordentlig og sober måder, hvilket Hæren også efterfølgende 
har fået stor ros for. 
 

I Flyvevåbnet (FLV) valgte man især i starten af processen omkring business cases osv. at inddra-
ge medarbejderne i stor stil bl.a. i form af deltagelse på skriveseminarer osv. Men efter udmeldin-
gen lige før sommerferien om, at der var plads til alle i den nye struktur, har der desværre været 
mere stille omkring bemandingsprocessen, hvilket skaber uro blandt mange medarbejdere, da de 
ikke ved hvor de skal være i fremtiden og hvilke jobfunktioner de skal bestride. Da medarbejderre-
præsentanterne efterfølgende har hørt hvordan man har håndteret det i Hæren, ville de ønske at 
FLV også havde valgt denne metode, så de kunne være ambassadører for, at FLV også gjorde sit 
bedste. 
 
I Søværnet (SVN) har medarbejderrepræsentanterne i SU-strukturen også været inddraget, og er 
blevet orienteret løbende i forbindelse med business cases m.m. Ved SVN stod det dog tidligt klart, 
at der ikke ville blive plads til alle i den kommende struktur samt at Personeltilpasninger (PTP) 
skulle tages i anvendelse, hvilket selvfølgelig gav grobund for en masse spekulationer og nervøsi-
tet blandt de personelgrupper, som ville blive berørt. I forbindelse med PTP blev der bl.a. iværksat 
frivillig fratræden samt partshøringer både med henblik på afskedigelse og med henblik på ansæt-
telse på ændrede vilkår. Blandt tillidsrepræsentanterne (TR) var der derfor et stort ønske om så 
tidligt som muligt at få at vide, hvilke organisationer og hvilke personer det drejede sig om, således 
at de havde mulighed for at hjælpe de berørte som f.eks. bisiddere osv. Desværre valgte man i 
SVN, at TR ikke på forhånd fik udleveret navnene, men at de først ville blive orienteret når de be-
rørte medarbejdere havde fået besked, og evt. selv kontaktede TR. 
  
Alt i alt ser det dog ud til, at HK-gruppen heldigvis ikke bliver så voldsomt ramt af forligets struk-
turændringer, som mange i første omgang frygtede, men vi kan jo desværre ikke komme udenom, 
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at der stadig er nogle få HK-ansatte som bliver berørt enten i form af en direkte afskedigelse eller i 
form af en geografisk/fysisk flytning eller ændring af stillingsindhold. 
 
Med hensyn til mere information omkring etableringen af de administrative fællesskaber, skal jeg 
hermed opfordrer jer alle til at læse den netop udkomne Forsvarsavis. Heri er der en generel be-
skrivelse af de administrative fællesskaber samt hvordan de 3 værn har valgt at strukturere det. I 
avisen er også beskrevet en hel masse andet omkring forligsimplementeringen. 
 
 

Omstillingsfonden 
Den ny omstillingsfond giver faglærte og ufaglærte mulighed for at få et kvalifikationsløft via gratis 
eller billigere videreuddannelse. Du kan få nedsat deltagerbetalingen til kompetencegivende ud-
dannelse på akademi- og diplomniveau med 10.000 kr. fra den nye Omstillingsfond, som er en del 

af trepartsaftalen mellem regeringen og par-
terne på arbejdsmarkedet. Derfor vil mange 
uddannelsesmoduler blive helt gratis. Fonden 
dækker deltagergebyr på både korte og lange 
moduler med op til 10.000 kroner om året til og 
med år 2021. 
 
Du søger den nedsatte deltagerbetaling hos 
den skole, der udbyder den uddannelse, du 
gerne vil have. Tilmelding foregår på de en-
kelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside, 

og du har kunnet tilmelde dig siden d. 1. august 2018. Tilskud fra Omstillingsfonden søges i forbin-
delse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul på uddannelsesinstitutionernes hjem-
mesider. Det vil være en rigtig god ide at tale med din nærmeste leder om uddannelse f.eks. via 
din FOKUS samtale, så du får ordentlige vilkår for uddannelsen og får det ind i din udviklingsplan. 
Dette er dog ikke et krav. 
 
For at få støtte til lavere deltagerbetaling skal du som sagt være faglært eller ufaglært, og ikke ha-
ve en fuld akademiuddannelse. Omstillingsfonden råder over 65 mio. kr. pr. år i alle 4 år – dog kun 
32,5 millioner i 2018, og gælder for hele arbejdsmarkedet, så mulighederne for tilskud er ikke ube-
grænsede.  
 
Du er berettiget til støtte, hvis du har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse, f.eks. kon-
tor, grafiker og butik. Du har en merkonomuddannelse og har ikke en anden videregående uddan-
nelse eller du er ufaglært, men har en gymnasial uddannelse. Er du ledig, kan du først søge, når 
du har fået job, idet du skal være ansat ved kursusstart. Er du i op-
sagt stilling, kan du godt være omfattet af målgruppen. Du skal bare 
være i job ved kursusstart. 
 
Hvilke uddannelser kan du så tage - alle offentligt godkendte akade-
mi- og diplomuddannelser og HD 2. del. Uddannelserne udbydes på 
erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og maskin-
mesterskoler over hele landet.  
 
Prisen på et fag eller en hel uddannelse er meget forskellig. Undervisningsmisteriet skriver på Ud-
dannelsesguiden www.ug.dk, at hele akademiuddannelser kan koste mellem 16 - 146.500 kr. Pri-
sen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS-point, af undervisningsformen, herunder om undervis-
ningen foregår som dag-, aften- eller fjernundervisning. Et fag koster typisk mellem 2.000 og 
10.000 kr. Det er der intet i vejen for at man får støtte til flere fag, men Omstillingsfonden dækker 

http://www.ug.dk/
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dog kun samlet set 10.000 kr. pr. år. 
 
Man kan sagtens tage et enkelt fag eller flere fag, og behøver ikke at tage en hel uddannelse. Hvis 
man ønsker en hel uddannelse, så har man 6 år til at gøre det i. Omstillingsfonden gælder dog 
(foreløbig) kun i 4 år. 
 
 

Karrieresite for Forsvaret 
FPS har netop lanceret et nyt Karrieresite på internettet. Sitet skal være med til at understøtte For-
svaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og øvrige styrelser i at fastholde og rekruttere kom-
petente medarbejdere. Målgruppen er ministerområdets ansatte samt 
job- og uddannelsessøgende, der fremover vil kunne finde informati-
oner om karriereveje, job, uddannelse, værnepligt, erhvervspraktik og 
elevpladser på ét sted.  
 
Karrieresitet hjælper bl.a. brugeren med at skabe grundlag for et kva-
lificeret valg af uddannelse, job og karriere. Sitet viser de mange for-
skelligartede veje ind i Forsvaret, ligesom det er muligt at få et over-
blik over, hvordan man som allerede ansat kan komme videre i sin 
karriere. 
 
Udviklingen og designet af sitet er foregået med deltagelse fra bl.a. 
værnsstabene og Forsvarsakademiet. Der er tale om første version af 
sitet, hvorfor der forventeligt vil være fejl og mangler her i starten. 
Platformen vil blive løbende justeret og videreudviklet blandt andet i 
takt med, at fejl og mangler identificeres, nye uddannelser kommer til, 
og rekrutteringskampagner lanceres. 
 
FPS håber, at Karrieresitet bliver godt modtaget, og de opfordre jer alle til at besøge sitet og klikke 
rundt på de forskellige områder. Linket til siden på internettet er: https://karriere.forsvaret.dk. Hvis 
der er forslag til forbedringer eller justeringer, modtager FPS gerne disse via mailen FPS-KTP-
REK.  
 
 

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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