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Nyhedsbrev nr. 5-2022 
 

Formanden har ordet 
Nu er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra HK Forsvarets Landsklub. Aktivitetsniveauet er sta-
dig højt, og jeg har på fornemmelsen at det også gælder jer ude ved myndighederne – ikke mindst 
fordi der rigtig mange steder er fuld gang i lønforhandlingerne i øjeblikket. I dette nyhedsbrev vil jeg 
forsøge at fortælle jer lidt om hvad der ellers sker – ikke mindst noget om, hvad der foregår på 
nogle af de mange møder, som afholdes, og hvor jeg og de øvrige medlemmer af Landsklubbens 
bestyrelse forsøger at sætte HK’erne på dagsordenen. 
 
I september blev alle de faglige organisationer som sidder i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) invi-
teret til møde hos forsvarsminister Morten Bødskov. Her kunne han bl.a. fortælle, at man ville 
igangsætte et kasseeftersyn på hele Forsvarsministeriets (FMN) område, forud for et kommen for-
svarsforlig. Man ville klarlægge hvilke områder der krævede ressourcer tilført for at lukke ”revnerne 
i fundamentet”, f.eks. flere medarbejdere, bedre it, bygninger, materiel osv., inden man går i gang 
med en større ”ønskeliste” over nye materielsystemer.  
 
Eftersynet vil være delt i 2 – nedsættelse af et ekspertudvalg og forligsforberedende drøftelser 
samt endelig opgørelse af udfordringer for Forsvaret. Ekspertudvalg vil bestå af folk der har speci-
alviden inden for økonomi og implementering af store projekter – ikke McKinsey eller lignende, 
som med i forbindelse med tidligere forlig har valgt at bruge. Forhandlinger om forlig forventes star-
tet omkring nytår, og et forlig skulle gerne være på plads til foråret – alt dette afhænger selvfølgelig 
af, hvornår der bliver dannet en ny regering, og hvem vi ender med at få som ny Forsvarsminister. 
 
I slutningen af september blev der også afholdt et 1-dags HSU seminar. På mødet blev der denne 
gang bl.a. talt om krænkende adfærd (KA), og de tiltag som departementet og Forsvarsministeriets 
Personalestyrelse (FPS) har iværksat på baggrund af sommerens TV2 udsendelse om emnet. De 
faglige organisationer havde sammen med forsvarschefen (FC) udarbejdet en fælleserklæring 
vedr. KA, hvilket departementschefen (DC) mente burde have været via HSU (på trods af andet 
var aftalt på det foregående HSU). DC ønsker en hårdere tone i udtalelsen, og at Forsvaret gene-
relt skal slå hårdt ned over for evt. sager. Fysiske krænkelser skal have ansættelsesmæssige kon-
sekvenser med det samme, og der skal ske en skærpelse af handlepligten over for cheferne. 

 
I blev i forbindelse med dette emne spurgt om hvor-
dan vi som organisation mærker til krænkelserne. Jeg 
havde på forhånd undersøgt emnet bl.a. via HK Stats 
afdelinger, og meddelte, at HK’erne ikke generelt mel-
der ind med kønskrænkende adfærd, men at jeg i ste-
det ofte hører om manglende eller lav respekt omkring 
vores faglighed, samt vores opgaveløsning som civile 

set i forhold til Forsvarets kerneopgave. Det er ikke i orden, da vores opgaveløsning også er vigtig 
for at hverdagen hænger sammen i Forsvaret – ja ofte er vi faktisk de tandhjul, der får tingene til at 
hænge sammen. 
 
Et andet emne som er højaktuelt i Forsvaret er de store udfordringer med at fastholde dygtige 
medarbejdere i stillingerne – ikke mindst i stillinger som kræver specialisering, erfaring eller meget 
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bred viden / kompetencer. Det er også et faktum, at det til mange af disse stillinger, kan være 
svært at få dem indplaceres på et højt nok funktionsniveau i forhold til opgaverne, og ligeledes at 
forhandle tillæg hjem, som stemmer overens med ansøgerens erfaringer, kompetencer og lønøn-
sker. Hvis vi gerne vil kunne fastholde og ligeledes tiltrække dygtige medarbejdere til stillingerne, 
vil det måske være en idé, hvis man generelt begynder at bruge HK Stat overenskomsten bedre 
bl.a. i forhold til indplaceringen af stillingerne og løngruppeskift, når medarbejderne kompetenceud-
vikler sig. Derudover skal man også se på tillægsstørrelserne på hele Forsvarets område. Vi ved 
godt, at vi aldrig bliver lønførende – det skal vi heller ikke være, men der er ingen der siger, at vi 
skal ligge i den lave ende på Statens område, og slet ikke så langt fra lønningerne på det private 
område, som vi faktisk gør. Forsvaret bør i højere grad indplacere vores HK stillinger i løngruppe 2 
sats to og opefter. De fleste af os er i dag specialister. Vi laver ikke længere kun selve tastearbej-
det, men udfører også controlling og sagsbehandling.  
 
Nu jeg er i gang med at skrive, så er jeg også rigtig glad for at kunne fortælle, at der endelig har 
været afholdt møde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) vedr. den kommende HK 
tillidsrepræsentantstruktur (TR) efter den store organisationsændring i forbindelse med tilbageførs-
len af opgaverne fra ISS. På mødet blev vi enige om, at FES skal have 5 HK TR og 5 TR supple-
anter i organisationen – nu bliver det så spændende, at få indkaldt til og afholdt generalforsamlin-
ger, så de kan få bemandet posterne. 
 
På Landsklubbens sidste bestyrelsesmøde havde vi besøg af den nye projektleder for TR-fonden i 
HK Stat Marlene Holm. Hun har fået til opgave, at få fondens midler ud at arbejde i TR-organisatio-
nen, og ville i den forbindelse gerne fortælle os om, hvilke muligheder TR fonden kan åbne for 
Landsklubben, og dermed for Forsvarets HK TR gruppe. Det var nogle gode input vi fik serveret, 
og det har allerede resulteret i en aftale om nyt møde, hvor vi skal tale om fremtidige TR-arrange-
menter i Landsklubben med kompetenceudvikling af HK kolleger som slutmål. I skal nok blive lø-
bende underrettet om emnet. 
 
Nå – det var vist rigeligt fra formanden i denne omgang. Godt fornøjelse med resten af Landsklub-
bens nyhedsbrev  
 
 

 
 

Fast hjemmearbejde 
Vi havde håbet at vi i dette nyhedsbrev kunne fortælle, at aftalen om fast hjemmearbejde endelig 
var faldet på plads og var klar til at blive taget i 
brug. Desværre blev hele processen forsinket 
fordi der var ting i aftalen, som vi fra de faglige 
organisationer ikke kunne godkende og dermed 
kunne vi ikke underskrive aftalen.  
 
Disse ting er nu blevet rettet og der mangler 
kun et par enkelte underskrifter, så er aftalen 
på plads. Som det måske også er jer bekendt, 
er regeringen efter aftalens indgåelse gået af, 
og vi har nu et forretningsministerium – hvilket betyder, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse 
(FPS), som styrelse skal udvise udstrakt tilbageholdenhed i sager, der kan have eller få politisk in-
teresse. Det betyder desværre, at de er nødsaget til, at udsætte offentliggørelsen af vores aftale, 
som de ellers havde håbet kunne offentliggøres d. 11. november 2022, indtil der foreligger en poli-
tisk afklaring, og en ny regering er dannet.  
 



  

 

3 
 

Ud over aftalen vil FPS også udarbejde en vejledning, som de forventer at være færdige med i 
starten af december 2022. På baggrund af dette valgte vi i Landsklubben, at udsætte vores plan-
lagte webinar vedr. fast hjemmearbejde til både aftale og vejledning var helt klar og fået ok fra 
FPS. Hvornår det helt præcis bliver, kan vi ikke rigtig sige noget om, men der vil komme en kalen-
der indbydelse, lige så snart alt er frigivet, så aftalen kan blive formidlet ud til alle TR, TR supplean-
ter og kontaktpersoner, da I skal være med til bl.a. at sikre, at der også sker en drøftelse af anven-
delsen af aftalen ude i de lokale SU. 
 
 

 
 

Belønning efter Covid-19 indsats 
I tidligere nyhedsbrev har vi bl.a. skrevet om belønning i form af engangsvederlag i forbindelse 
med medarbejdernes Covid-19 indsats, og at vi fra Landsklubbens side ville forsøge at kontakte 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), om det kunne være rigtigt, at man kun belønnede 
de medarbejdere, som havde udført en indsats i den sidste periode af Covid-19. Landsklubben ef-
tersøgte i den forbindelse HK-medarbejdere, som havde deltaget i andre perioder, især i starten af 
Covid-19, med forskellige opgaver rundt om i strukturen. Vi fremsendte en samlet opgørelse til 
FPS, og efter adskillige rykkere har vi nu fået et svar på henvendelsen. 
 

Svaret er, at FPS Center for Overenskomst ikke vurderer, at det er noget som 
særskilt kan honoreres. De oplyser i stedet, at medarbejderne er omfattet af 
bestemmelserne om NyLøn og de respektive myndigheder, som de tilhører, 
har mulighed for særskilt at honorerer medarbejderne for en særlig indsats i 
form af et engangsvederlag. Der er intet til hinder for, at der aftales og udmøn-
tes engangsvederlag hele året, selvom dette typisk finder sted ved den årlige 
NyLønsforhandling.  
 
FPS oplyste desuden, at der i øjeblikket bliver uddelt medaljer til ansatte i for-
svaret for deres særlige indsats i forbindelse med Covid-19, men de er des-

værre hverken bekendt med hvilke og hvor mange forskellige medarbejdergrupper, der er tale om, 
og om de pågældende HK-medarbejdere er blevet indstillet af enten den myndighed der har stillet 
dem til rådighed eller den myndighed som har modtaget deres arbejdskraft i forbindelse med Co-
vid-19.  
 
Ovenstående var selvfølgelig ikke det resultat vi i Landsklubben havde håbet, at få ud af vores 
henvendelse til FPS. Vi vil derfor håbe, at alle dem vi har fået input fra, vil tage fat i deres tillidsre-
præsentant og nærmeste chef, og af den vej via NyLønsmidlerne kan blive honoreret fra indsat-
sen, og selvfølgelig også blive belønnet med medalje.  
 
 

 
 

Tidsregistreringssystemet 
Den 1. oktober 2022 var dagen hvor et nyt opdateret tidsregistreringssystem blev taget i brug. Efter 
lang tids tovtrækkeri om fejl i systemet, omprogrammering, test m.m., skulle systemet nu kunne 
fungerer korrekt, når flekstidsordninger skal håndteres både ved manuel indtastning i ESS-syste-
met og ved stempling på PROMARK terminaler. 
 
De 2 største ændringer er, at man som ESS-bruger slipper for at fylde dagen op med fleksfrihed 
samt at ens arbejdstid nu opgøres dagligt. ESS-bruger skal nu blot registrerer tjeneste og opfylder 
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man ikke dagens norm, så trækkes de manglende timer automatisk på flekstidskvoten. Ønsker 
man afvikling af anden frihed end flekstid, så registreres det blot helt som man plejer at gøre. 
 
Den daglige opgørelse af arbejdstid betyder, at man kan se den daglige bevægelse på flekstids-
kvoten samt det antal beordrede timer, som eventuelt tilskrives tjenesteomlægningskvoten. Tidsre-
gistreringssystemet har nemlig fået to saldoer, i stedet for den tidligere ene. Selv om systemet så-
ledes opgør dagene løbende, så skal arbejdstiden stadig være godkendt, for at man kan se det på 
tidsinfolisten. Er man bruger af PROMARK terminal, vil arbejdstiden løbende blive godkendt ved 
nattens kørsel, og man kan derfor se sine saldi fra dag til dag. 
 
I forbindelse med at den nye flekstidsløsning tages i brug, sker der også en ændring på tidsinfoli-
sten, idet der i feltet ”Enkeltresultater pr. dag” tilføjes en kolonne til Flekstid. Det vil dermed være 
muligt, på hver enkelt dag, at se hvad dagens tjeneste har medført af bevægelser på henholdsvis 
kvoten for tjenesteomlægning og kvoten for Flekstid (se nedenstående eksempel). 
 

 

 

 
 

Webinarer 
Landsklubben skal hermed efterlyse emner til kommende webinarer i 2023. Hvad kunne I tænke 
jer, at vi skal tale om – hvad er vigtigt eller aktuelt for jer, eller hvad kunne I godt tænke jer at vide 
noget mere om. Alle input fra jer har interesse og det kunne jo også være vi kunne sammensætte 
et webinar med mere end ét emne på dagsordenen.  
 
De tidligere webinarer har omhandlet lønforhandling, synliggørelse af kompetencer og seniorpolitik 
– alle set i forhold til Forsvarsministeriets område. Det planlagte 4. webinar vedr. fast hjemmear-
bejde er indtil videre udsat, hvilket er beskrevet tidligere i nyhedsbrevet. 
 
 

 
 

Sæt X i din kalender 
 
HK Forsvarets Landsklub kan nu udmelde datoer for følgende kommende arrangementer, idet vi 
dog tager forbehold for evt. ændringer undervejs: 
 
4. kvartal 2022 Webinar om faste hjemmearbejdspladser i Forsvaret for TR, TR 
 suppleanter og kontaktpersoner 
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1. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner 
 
2. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner 
 
22-25. maj 2023 OAO Forsvarskursus i Vingsted for TR og TR suppleanter 
 
3. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner 
 
4. kvartal 2023 Webinar for TR, TR suppleanter og kontaktpersoner 
 
Der vil løbende blive indkaldt, via kalenderbooking i Outlook, til de anførte webinarer. Datoerne for 
webinarer kan blive flyttet, hvis der indkaldes til ekstraordinære møder i FKO eller FMN, og em-
nerne kan ændres, hvis der opstår ting der er mere aktuelle, at drøfte. 
 
BEMÆRK - Har du nogle emner, som kunne være interessant eller nyttige, at tage op på et kom-
mende webinar, så er du meget velkommen til at fremsende det til Landsklubbens bestyrelse. 
 
 

 
 

Tina Tingberg 
 
E-mail: FVT-V-AAD02@mil.dk  
 tinatingberg@hotmail.com 
FIIN:  FVT-V-AAD02 
Tlf. arbejde: 2555 2929 
Tlf. privat:  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-forsvarsministeriets-omraade/Site-
Pages/Startside.aspx 
 
Landsklubbens sider på HK Stats hjemmeside på internettet:  
www.hk.dk/omhk/klub-og-brancheklub/hk-forsvarets-landsklub 
 
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 
 
Teamsite Seniorpolitik: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/ansaettelsesforhold/se-
nioromraadet/Sider/default.aspx 
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