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

1 Landstalsmandsøde MAR 2008 Helbredsundersøgelse: FPT

FPT oplyser at forsvaret har 

erkendt problemet. Der er 

oprettet en arbejdsgruppe, 

som skal finde konkrete tiltag til 

nedbringelse af antallet af 

efterkasserede.

2 Landstalsmandsmøde MAR 2008
Standardisering af mad og 

priser i cafeteriaerne.
VR FBE

VR kontakter Forsvarets 

Bygnings- og 

Etablissementstjeneste (FBE) 

for status.

3 Landstalsmandsmøde MAR 2008 ID-kort: FPT

FPT ser stort perspektiv i 

dette. De undersøger 

mulighederne og overdrager 

ideen.

4 Landstalsmandsmøde MAR 2008
Hverning under 

basisuddannelse:
FPT

FPT oplyser at det er de 

enkelte værn og 

tjenestesteders opgave at 

informere egne soldater om i 

deres respektive værn. 

Information om andre værn 

varetages af FPT

5 Landstalsmandsmøde MAJ 2008 Kampuniform let M/01: FPT HOK

HOK samt FPT meddeler at 

stående styrker samt 

udsendte enheder har 

prioritet i forbindelse med 

udlevering af Kampuniform, 

let M/01.

6 Landstalsmandsmøde MAJ 2008 Flere aktive øvelser i felten: HOK

HOK orienterede om, at 

justering af HBU fagplanerne i 

løbet af kort tid vil 

imødekomme flere aktive 

øvelser i felten

8 Landstalsmandsmøde OKT 2008 Hæveautomater: FPT

FPT tager kontakt til 

Forsvarets Bygnings- og 

Etablissementstjeneste om 

muligheden

9 Landstalsmandsmøde OKT 2008
ID kort:

FPT

FPT informere om, at en 

arbejdsgruppe ved 

Forsvarskommandoen er i 

gang med behandling.

11 Landstalsmandsmøde NOV 2008
Prioritetsrækkefølge ved HRU 

ansøgning
FPT

FPT fortæller at alle 

ansøgninger bliver sendt til 

Forsvarets Rekruttering og 

behandles ens

12 Landstalsmandsmøde NOV 2008 Jægersprislejren: FPT FBE

FPT oplyser, at skydelejr er lig 

øvelse, og at der derfor er 

særlige gældende regler hvor 

der ikke er krav til 

indkvarteringsfaciliteter.

13
Landstalsmandsmøde NOV 2008 Sygesikringsbevis:

FPT

FPT oplyser, at det er på 

baggrund af aftale mellem 

privat praktiserende læger og 

forsvaret.

14 Landstalsmandsmøde NOV 2008 Rygestop tilbud: FPT
FPT fastholder at tilbuddet 

skal ligge lokalt og derfor 

også skal løftes lokalt via SU.

15 Landstalsmandsmøde NOV 2008 Internet: FPT
FPT beretter at det er et 

velfærdstiltag og at det skal 

tages op på SU-møderne.
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