
Lbr. Nr. Oprettet Beskrivelse Ansv. Støtte af Svar/Bemærkninger

1 Landstalsmandsmøde MAR 2005 Infirmeri: HOK

HOK repræsentant 

understregede at en ren 

lægelig vurdering afgør, 

hvorvidt syge værnepligtige 

kan gøre tjeneste

2 Landstalsmandsmøde MAR 2005

Menige bliver behandlet 

nedværdigende af 

befalingsmænd. HOK FPT

FPT repræsentant drøfter 

emnet med GM Frandsen. 

HOK undersøger sager ved 

TRR, JDR og DANILOG. LTM 

indberetter konkrete sager.

3 Landstalsmandsmøde MAR 2005
Værnepligtsrådet ønsker mere 

tid til månedsmøderne.
FPT VR

Det blev besluttet, at lade 

mødet fortsætte i sin 

nuværende form. Efter et par 

månedsmøder vil emnet blive 

evalueret.

4 Landstalsmandsmøde MAR 2005 Efterkassering FPT/FSU VR

FPT vil på længere sigt se på 

efterkassation og 

sessionsproceduren vedr. 

hjemsendelseskommission

7 Landstalsmandsmøde APR 2005 Infirmeri: HOK

Værnepligtsrådet kontatker 

FSU for info om 

fritagelsesselder. HOK skal 

afklare hvorvidt 

kompagnichefer har hjelm til 

at opsøge folk i eget hjem, for 

at be- eller afkræfte sygdom 

hos de værnepligtige.

8 Landstalsmandsmøde APR 2005
Generel 

mandskabsbehandling:
HOK/FKO

HOK mener at al mandskab 

skal behandles ligeligt og med 

respekt

9 Landstalsmandsmøde APR 2005 Efterkassation: HOK

Forsvarets Personeltjeneste skal 

fremskaffe midlertidige tal for 

efterkassation. Herunder 

årsagerne til efterkassation. 

Værnepligtsrådet skal forsat have 

stor fokus på efterkassation.

10 Landstalsmandsmøde APR 2005
Job og uddannelsesordning: 

FPT HOK

HOK mener at job- og 

uddannelsesordningen fungerer 

tilstrækkeligt. De værnepligtige 

som henvender sig får tilbud om 

job- og uddannelsesrådgivning.

11 Landstalsmandsmøde MAJ 2005 Gavntjeneste: HOK VR

KN Egelykke afklarer hvorvidt 

Værnepligtsrådet kan deltage 

i revideringen af HOK IKUT 

policy.

12 Landstalsmandsmøde MAJ 2005  INF KN

KN Benny Egelykke gjorde 

opmærksom på, at de 

nuværende regler for sygdom 

ved værnepligtige er klare.

15 Landstalsmandsmøde MAJ 2005 Tandlægeordning: FSU

KK Damm lovede, at 

Forsvarets Rekruttering vil 

indgå i dialog med Forsvarets 

Sundhedstjeneste for at 

indskærpe reglerne.

MJ Esbensen tager kontakt til 

FSU senest 20. maj 2005 for 

at afklare reglerne.
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17 Landstalsmandsmøde SEP 2005 TA/stuevagt: HOK

MJ Breide Esbensen gjorde 

opmærksom på at 

meningsudvekslingerne med 

tjenestestederne, som har 

kørt over sommeren endnu 

ikke er afsluttet, men håber 

at vagterne kan afskaffes med 

udgangen af dette hold, når 

de sidste tilbagemeldinger fra 

regimenterne er kommet.

20 Landstalsmandsmøde SEP 2005 Straffe / disciplinarmidler HOK

MJ Breide Esbensen 

understregede, at FPT kræver 

at efterstående personel 

behandles respektfuldt.

24 Landstalsmandsmøde NOV 2005 Feltkost: HOK FPT

Ifølge HOK er der ikke regler, 

som fastslår, at VPL ikke må 

få udleveret alternativ kost. 

Denne kost skal dog 

overholde veterinærreglerne.

Der skal være et formål med 

at lade VPL strække deres 

feltrationer. Ellers er det ikke 

tilladt.

25 Landstalsmandsmøde NOV 2005
Køreskole/forberedelse til HRU:

HOK FPT

HOK ønsker at forberede 

soldater, så de kan gå direkte 

i gang med HRU’en. 

Forberedelse til HRU’en 

prioriteres højere end 

færdiggørelse af HBU’en.

26 Landstalsmandsmøde NOV 2005 Sergentudtagelse: FPT

FPT understreger at man, jf. 

debatten om 

mandskabsbehandlingen, gør 

meget ud af at lave en 

grundig psykologtest af SG-

emner. 

27 Landstalsmandsmøde NOV 2005 Kontraktskrivning: FPT HOK

FPT har i samråd med HOK 

lavet udtagelsesprocedure.
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