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Nyhedsbrev nr. 6-2022 
 

Formanden har ordet 
Julen nærmer sig hastigt, og dermed også nogle længe imødesete fridage for os alle. Jeg vil derfor 
lige benytte lejligheden til at sende årets sidste nyhedsbrev ud til jer. Det har været et langt og 
travlt, men også spændende år, og da jeg allerede ved at næste år vil byde på bl.a. ny HR-politik, 
nyt forsvarsforlig og meget mere, så ved jeg også, at 2023, bliver et travlt år med mange forandrin-
ger. Hvad de reelt bliver, skal jeg helt sikkert nok holde jer orienteret om løbende. 
 
Siden sidste nyhedsbrev er der egentlig ikke de helt store nyheder, at fortælle om. Jeg har sam-
men med landsklubbens faglige konsulent været til relationsmøde med Forsvarsministeriets Perso-
nalestyrelse (FPS), hvor vi bl.a. talte om det forbehold vi tager til passus i aftaler omkring kvalifika-
tions- og funktionstillæg. Denne passus er fjernet i forbindelse med indgåelse af aftaler ved nyan-
sættelse af civile medarbejdere, hvor man nu bruger en mail til accept af det forhandlede, men 
fremgår stadig af de skriftlige aftaler, der forhandles ved de årlige nylønsforhandlinger, aftaler for 
allerede ansatte medarbejdere eller løngruppeskift – også dem man ”underskriver” i KOMPLET.  
Til disse aftaler skal vi stadig huske at vedhæfte vores forbehold, og er det KOMPLET aftaler, så 
må forbeholdet eftersendes i en separat mail til FPS på mail adressen: FPS-KTP-COK-civileover-
enskomster@fiin.dk og I bør skrive i mailens emne ”Forbehold til tillæg” og navnet på filen bør 
indeholde MA-nr. og navn på medarbejderen det drejer sig om – hvorfor mail også fremsendes 
som en POF-mail. Husk efterfølgende at gemme den mail I har sendt til FPS indeholdende forbe-
holdsfiler.  
 
Jf. FPS så kommer evt. særskilte dokumenter, der relaterer sig til hver aftale, ikke med til hverken 
FRS ellers FPS, hvis de forsøges sendt via KOMPLET, idet fremsendelse sker digitalt direkte fra 
systemet. Der kan ikke vedhæftes ekstra i mailen, da de håndteres af en robot i FRS. Hvis der æn-
dres ved mailene, kommer de retur. Laila og jeg er blevet lovet, at FPS nok skulle iværksætte et 
møde om sagen, som de har lovet os for længe siden, men det lød umiddelbart ikke, som om FPS 
ønskede at ændre på, hverken passus eller mulighed for vedhæftning af et forbehold. Jeg vender 
tilbage omkring dette, når jeg ved noget mere. 
 
På det seneste møde i Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg (FKO CSU) meddelte 
Forsvarschef Flemming Lentfer, at han godt var klar over, at vi overforbruger forsvarets medarbej-
dere i øjeblikket. Alle løber meget hurtigt og yder en utrolig stor indsats, både nationalt og internati-
onalt, og det vil han forsøge at afhjælpe i 2023, hvor der vil være mulighed for at ansætte flere 
medarbejdere via en forøget lønsumsandel, som skal øge antallet af medarbejdere, også ud over 
den almindelige afgang. Han ved at vi især på HR området har seriøse udfordringer, som skal lø-
ses for at nedsætte personaleomsætningen og holde med de erfarne medarbejdere, men at der 
også skal rekrutteres flere nye medarbejdere. Nu må vi så bare håbe, at man kan finde disse med-
arbejdere. 
 
Forsvarskommandoen (FKO) vil sætte fokus på kompetenceudvikling i 2023, og det samme vil 
Landsklubben. Derfor er vi i fuld gang med et samarbejde med HK Stats udviklingskonsulent Mar-
lene Holm, som bl.a. er projektleder for HK’s TR fond. Midlerne i fonden skal netop bruges til at 
motivere HK ansatte via deres tillidsrepræsentant (TR) til mere kompetenceudvikling. Derfor vil vi i 
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2023 forsøge at arrangere et seminar for TR omkring dette emne, så det vil vi også snarest muligt 
melde noget ud om. 
 
FKO har selvfølgelig også stadig stor fokus på krænkende adfærd (KA), og vil i den forbindelse 
indkalde til et webinar for alle samarbejdsudvalg (SU). Webinaret forventes at løbe af stablen den 
30. januar 2023 fra kl. 13.00 til 14.30, hvilket helt sikkert snart vil blive meldt ud til alle involverede. 
FKO kunne dog berette, at fælleserklæringen udarbejdet af FKO og de faglige organisationer var 
blevet godt modtaget. Man har set en stigning i anmeldelser, men det har man valgt at se som en 
positiv ting og et tegn på en øget tillid til at medarbejderne faktisk tages alvorligt, og der handles på 
anmeldelserne. Desuden er man i fuld gang med at udrulle den uddannelsespakke som FKO har 
udarbejdet vedr. KA, og også her er der positive tilbagemeldinger. 
 
Her til sidst vil jeg på egne og Landsklub bestyrelsens vegne ønske dig og din familie en rigtig glæ-
delig jul og et godt nytår. Vi glæder os til det nye år, og de mange aktiviteter, webinarer, nyheds-
breve m.m., som vi har i støbeskeen til jer. 

 
 

 
 

Lidt nyt om seniorpolitik 
Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har ladet sig inspirere af Landsklubbens webina-
rer, skal jeg ikke kunne sige, men de lancerer dog en nyhed i form af webinarer om seniorpolitik-
ken. Formålet er at klæde chefer, samtaleledere, tillidsrepræsentanter (TR) og seniorer på til at an-
vende seniorpolitikken og dens muligheder bedst muligt. 
 
Derfor afholdes der 8 oplæg om seniorpolitikken på VTC på følgende tidspunkter: 
Tirsdag d. 13/12-2022 kl. 0930-1030 Chef/samtaleleder/TR 
Tirsdag d. 13/12-2022 kl. 1300-1400 Medarbejdere 
Onsdag d. 11/1-2023 kl. 0930-1030 Chef/samtaleleder/TR 
Onsdag d. 11/1-2023 kl. 1300-1400 Medarbejdere 
Torsdag d. 9/2-2023 kl. 0930-1030 Medarbejdere 
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Torsdag d. 9/2-2023 kl. 1300-1400 Chef/samtaleleder/TR 
Mandag d. 27/2-2023 kl. 0930-1030 Medarbejdere 
Mandag d. 27/2-2023 kl. 1300-1400 Chef/samtaleleder/TR 
 
FPS holder som det fremgår herover, to typer oplæg. Et målrettet seniorer (medarbejdere) der er 
relevant for alle medarbejdere i det år de fylder 55 år og over, og et målrettet chefer, samtaleledere 
og TR. Begge oplæg vil omhandle seniorpolitikkens muligheder generelt, herunder kompetenceud-
vikling, seniorordninger, seniorudviklingssamtale og –plan m.m. Hvert oplæg afsluttes med en 
spørgsmålsrunde. 
 
Det er muligt at deltage enten som enkeltperson eller som samlet tjenestested. Tilmelding finder 
sted på følgende hjemmeside på internettet: www.danishdefence.dk/seniorpolitik 
 
Efter oplægsserien uploades et optaget oplæg på seniorsitet, som kan ses af alle efter behov. 
Mere information om seniorpolitikken findes på seniorsitet – herunder FAQ, præsentationer og vej-
ledninger. 
 
FPS har desuden et tilbud om deltagelse i seniorseminar, som er et af kernetilbuddene i Seniorpo-
litikken for alle fastansatte civile og militære medarbejdere inden for Forsvarsministeriets område 
samt deres ægtefæller/samlevere.  
 
Deltagelse i seniorseminaret anbefales 12-24 måneder før det reelle pensionstidspunkt, og har til 
formål at forberede medarbejdere og ægtefæller/samlevere på at træffe det rette valg om pensio-
nering – og generelt forberede overgangen til seniorlivet og/eller til et andet job. 
 
Seminaret gennemføres 4 gange årligt – 2 gange på Sjælland og 2 gange i Jylland. Der er ca. 50 
pladser pr. seminar inkl. ægtefæller/samlevere. Seminarets varighed er 1 dag i tiden kl. 0830 til 
1730. 
 
Tilmeldingen til Seniorseminaret skal enten bookes på internettet via min uddannelse eller ved at 
sende en mail til FAK-KTP-KFKA@fiin.dk med fyldestgørende oplysninger om én selv og ægte-
fælle/samlever. Vil man med på et af disse seminarer, skal man nok være hurtig til at tilmelde sig. 
 
De planlagte datoer for seminar er følgende: 

 Høveltegaard den 19. april 2023 

 Karup den 26. april 2023 

 Høveltegaard den 1. november 2023 

 Karup den 8. november 2023 
 
 

 
 

Husk at give besked 
Blot en lille reminder på, at I skal huske at melde til Landsklubben, hvis eller når I ude i jeres klub 
vælger ny tillidsrepræsentant (TR) eller suppleant. Vi får ikke direkte besked fra HK Stat, så derfor 
er vi afhængige af jeres besked. 
 
Det er vigtigt, for det er via en opdateret TR og suppleantliste, at vi udsender vores nyhedsbreve 
samt relevant information samt inviterer til vores arrangementer og webinarer. Det er også via 
denne liste at vi giver adgang til vores interne team site for TR og suppleanter. 
 
 

http://www.danishdefence.dk/seniorpolitik
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Julesweater 
Vi har i disse nyhedsbreve ofte skrevet om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), og 
desværre ofte om hvordan ting ikke fungerede, bl.a. udliciteringen til ISS af vores rengøring, 
kantinedrift, etablissementsdrift osv., men FES har faktisk også rigtig mange gode og tilmed sjove 
tiltag.  
 
I øjeblikket er de i fuld gang med at etablere et ambassadørnetværk, hvor medarbejdere på 
Linkedin skal fortælle om de gode ting ved deres arbejdsplads – altså den gode historie, hvilket vi 
nok alle skal blive bedre til generelt. De stærkeste og mest troværdige historier om en arbejdsplads 
fortælles altid af de medarbejdere, der er der – og det er i sidste ende med til at skabe trivsel. 
 
FES har dog også, udover en julekalender, iværksat en lille ”julekonkurrence” her i december – 
nemlig hvem har den flotteste julesweater. Vi lever jo i en kold tid, hvor vi skal lukke, slukke og 
skrue ned for varmen, lyset osv., og der er en varm julesweater jo en rigtig festlig og varm 
mulighed til at holde varmen i december. 

 
 
FES opfordrer derfor til, at alle medarbejdere deltager i indsatsen om at finde Ejendomsstyrelsens 
flotteste julesweater. Mange af os har dem skjult i gemmerne. Sweateren kan være købt eller 
hjemmestrikket, lånt eller anskaffet til netop denne jul. Måske har man traditioner om julesweatre i 
familie eller vennekreds til en særlig julefrokost, gløggaften eller når juletræet skal hentes. 
  
FES vil løbende sætte de indsendte billeder på deres intranet – og mon ikke vi andre kan tage et 
lille kig også. Måske har I også juletraditioner ved jeres myndighed, eller andre traditioner i løbet af 
året, som kunne være sjove og festlige at dele med jeres kollegaer i Forsvaret. Her er den gode 
historie jo altid velkommen, så vi ikke kun skal fortælle om manglende fastholdelse og rekruttering, 
stress, travlhed, manglende materiel og andre forhold, der ikke fungerer. Vi i Landsklubben vil i 
hvert fald gerne bidrage i vores nyhedsbreve med den gode historie. 
 
Landsklubben har dog allerede opslået en rigtig god historie på vores Facebook side, som handler 
om HK’erne ved Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg. For at de kan fortsætte med at være 
effektive, og samtidig holde varmen på et koldt kontor med stillesiddende arbejde, har de fået strik-
ket fingre- og håndledsvarmere med smart HK logoer. Initiativet til de 15 sæt strikkede håndleds-
varmere kommer fra overassistent Jette Bøgvad, som har fået hendes mor til at strikke de mange 
sæt til kollegaerne, og det har vagt så meget opsigt, at TV2 Øst har kontaktet hende. Flot initiativ. 
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Webinarer 
Landsklubben har i 2022 fået afholdt 3 webinarer via VTC for TR, suppleanter og kontaktpersoner, 
og vi fornemmer at det har været en succes, og er blevet godt modtaget. Vi vil selvfølgelig gerne 
fortsætte med at indbyde til disse webinarer, men i den forbindelse har vi simpelthen behov for at 
vide, hvad I ønsker de skal omhandler. Vi har selv nogle få idéer, og desuden et hængeparti vedr. 
”Fast Hjemmearbejdspladser i Forsvaret”.  
 
Det er dog op til jer, at komme med forslag til øvrige emner, hvis vi skal fortsætte disse kvartals-
mæssige webinarer i 2023. Det er utroligt vigtigt for Landsklubben, at vi ramme rigtigt med indhol-
det af vores webinarer, som jo gerne skulle være til nytte for jer. Send en mail med forslag til em-
ner – hvad har du behov for at vide noget om og hvad rører sig ude hos jer? 
 
 

 
 

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: 
 
1. kvartal 2023 Webinar om faste hjemmearbejdspladser i Forsvaret 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. 
 
 

 
 

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”
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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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