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Formanden har ordet 
Julen nærmer sig med hastige skridt, og nu er der endelig blevet tid til jeg kan få skrevet årets sid-
ste nyhedsbrev til jer alle, og dette nyhedsbrev bliver et af den lidt kortere slags. Der har været 
forrygende travlt her i december for alle i Landsklubbens bestyrelse, og jeg har selv deltaget i rigtig 
mange møder, bl.a. både ordinære og ekstraordinære møder i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) 
og i Værnsfælles Forsvarskommandos samarbejdsudvalg (VFK CSU). Emnerne har været mange 
begge steder, bl.a. de verserende anklager mod flere i Forsvarets øverste ledelse, hvoraf 3 nu er 
afklaret via Kammeradvokaten, fremtidig håndtering af inhabilitet, nye tiltag i forbindelse med im-
plementering af Forsvarsforliget, de administrative fællesskaber, Forsvarets vedligeholdelsesstruk-
tur osv. 
 
Landsklubben har dog i slutningen af november haft tid til at afholde vores årlige kursusdag for TR, 

TR suppleanter og kontaktpersoner. Vi i bestyrelsen syntes selv 
det var en rigtig god dag med en flok aktive og engagerede kursi-
ster, som sørgede for at rigtig mange emner blev berørt, herunder 
bl.a. kompetenceudvikling og fremtidens job for HK’erne, imple-
mentering af Forsvarsforliget med en lang snak om bl.a. de admi-
nistrative fællesskaber, som kommer til at berøre rigtige mange af 
os.  
 
Der var dog heldigvis også tid til at debattere de mange øvrige 
ting, som påvirker HK’ernes hverdag i øjeblikket, og Landsklubben 

fik rigtig mange gode input med hjem, som vi i starten af det nye år vil arbejde videre med. Des-
værre var vi ikke så mange, som vi havde håbet på, idet vi modtog en del afbud i sidste øjeblik, 
men vi håber selvfølgelig, at når vi planlægger kurset til næste år, at endnu flere kan og vil deltage. 
 
Jeg har allerede nævnt, at de administrative fællesskaber har stor bevågenhed for Landsklubben, 
og i starten af december fik jeg bl.a. samme med resten af VFK CSU en briefing omkring opbyg-
ningen af disse fællesskaber indenfor Hæren område. Vi vil ligeledes i regi af VFK CSU få en brie-
fing i starten af januar 2019 om Flyvevåbnets og Søværnets administrative fællesskaber, idet de 3 
værn ikke har valgt samme løsningsmetode. Når jeg har hørt denne briefing vil emnet nok endnu 
engang blive en del af et kommende nyhedsbrev.  
 
I forbindelse med de mange møder er status vedr. den operative virksomhed (alle missioner inter-
nationalt og nationalt) også blevet gennemgået, og i den forbindelse vil jeg lige viderebringe den 
store ros, der er fremført til HK’ernes engagement i forbindelse med Frontex opgaven i Spanien, 
Grækenland og Italien. Der er fremført stor ros til alle der deltager med at tage fingeraftryk og regi-
strere migranter de pågældende steder, og jeg ved at der 
også bliver brug for rigtig mange af jer i 2019, og muligvis 
også længere frem i tiden. 
 
Forsvarets går jo i ny struktur pr. 01-01-2019, hvilket vil sige 
at rigtig mange komme til at sidde i nye stillinger og med nye 
arbejdsområder, og ikke mindst med nye stabsnumre, som 
løbende enten allerede er blevet ændret eller bliver det i løbet 
af foråret. I den forbindelse håber Landsklubben, at I, der er 
TR, TR suppleant eller kontaktperson vil være behjælpelige 
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med at sende ændringerne i jeres stabsnumre til mig, så vi løbende kan få opdateret vores mailli-
ster, og dermed stadig kan holde kontakten til jer. 
 
I forbindelse med de mange ændringer, skal der også i den kommende tid ses på SU-strukturen i 
hele koncernen. Underudvalget for samarbejdsvirksomhed (USAM) er i fuld gang med at se på 
denne struktur, og vil snarest i det nye år melde noget ud om dette. Dermed kan der også, som en 
udløber af dette, blive behov for at se på den fremtidige TR-struktur, men det skal I nok høre me-
get mere om, når vi kommer dertil. 
 
 

GDPR 
HK Stat har udarbejdet to nye GDPR-vejledninger for TR. Vejlednin-
gerne er henholdsvis fra HK og Datatilsynet og giver dig svar på, 
hvordan du som tillidsrepræsentant skal forholde dig til behandling af 
persondata.  
 
Vejledningerne kan hentes inde på MitHK under afsnittet for tillids-
valgte, og her kan du bl.a. se hvordan du skal forholde dig, hvis du i 
forbindelse med nyansættelser og de dertil hørende forhandlinger af tillæg ikke kan få adgang til 
f.eks. CV, ansøgning m.m. under henvisning til GDPR-reglerne. 
 
 

Ny faglig konsulent tilknyttet Landsklubben 
Forsvarets Landsklubs faglige konsulent Daniel Faber Threms har fået nyt job i HK Kursusafdeling, 
og derfor har Landsklubben fået ny faglig konsulent tilknyttet. Han hedder Kieth Lau Andersen og 
startede i HK Stat d. 6. august 2018. Kieth er 46 år, er gift og har to børn på 11 og 14 år, og vi er i 

Landsklubben sikker på at han nok skal blive en rigtig god aflø-
ser for Daniel. 
 
Han er netop kommet tilbage fra Norge, hvor han i 2017-2018 
har været ansat i det norske bibliotekarforbund og været invol-
veret i både de centrale overenskomstforhandlinger i staten 
(som også var meget tæt på at bryde sammen), medlemsråd-
givning, lokale lønforhandlinger, TR-undervisning og organisa-
tionsudvikling. Før det var han ansat i Dansk Magisterforening i 
knap 10 år, hvor han deltog i OK08 og OK13, og har været for-
handlingsleder på den grønlandske overenskomst. Herudover 

har han været faglig rådgiver for en række af Magisterforeningens politiske bestyrelser, rådgivet 
medlemmer og tillidsrepræsentanter på primært det offentlige område og forhandlet løn, fratrædel-
sesaftaler m.v gennem mange år. 
 
Desuden har han været ansat i Danske Bioanalytikere (forhandlingsafdelingen ifm. OK05) og væ-
ret tre år i Forsvaret, hvor han var inden om Forsvarsministeriets overenskomst- og aftalekontor 
ifm. OK02, og i en periode var ansat i DeMars (PerSys). Han dimitterede i år 2000 fra Roskilde 
Universitet i offentlig administration/statskundskab (cand.scient.adm.) 
  
 

Nyttige datoer i 2019 
Der er allerede nu fastlagt datoer i 2019, hvor HK’s TR og TR suppleanter under Forsvarsministe-
riets område, har mulighed for at deltage. Det drejer sig om følgende: 
 
20. maj til 23. maj 2019 OAO Forsvarskursus i Vingsted 
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23. oktober 2019 Forsvarets Landsklub kursusdag 
 
 
Her til slut vil Landsklubbens bestyrelse og jeg gerne ønske jer alle og jeres familier en rigtig glæ-
delig jul samt et godt nytår. Tusind tak for de mange input og henvendelser vi har fået i løbet af 
2018 – det håber vi, at I vil fortsætte med i 2019. Vi glæder os desuden til forhåbentlig at se en 
masse af jer rundt om i landet i 2019, og få en snak om det som rører sig ude hos jer. 
 

 

 
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 

mailto:FH-PAKP03@mil.dk
mailto:tinatingberg@hotmail.com
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

