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

2 Landstalsmandsmøde MAR 2009 Arbejdsmiljø: HOK FPT

FPT svarer, at talsmændene 

og VR står for kontrol af 

overholdelse af 

arbejdsmiljøloven

3 Landstalsmandsmøde MAR 2009 Status på hvervningsprojekt FPT

FPT meddeler, at der vil 

komme mere fokus på intern 

rekruttering, men på 

nuværende tidspunkt er 

ressourcerne til søsætte nye 

projekter begrænsede.

4 Landstalsmandsmøde MAR 2009
Reglerne vedr. 

internetadgang
FPT

FPT fortæller, at der ingen 

regler findes for, hvor mange 

værnepligtige der maksimalt 

kan være per computer.

5 Landstalsmandsmøde MAR 2009 Den 4 månede af værnepligten. FPT JDR

JDR sender hvert år to hold til 

Kosovo – et HRU-hold 

(Hærens Reaktionsstyrke 

Uddannelse) for hvert HBU-

hold (Hærens 

Basisuddannelse). 

Uddannelsesbataljonens 

opgave er til dels at uddanne 

til Totalforsvaret, men også at 

hverve til HRU. Derfor 

benyttes 4. 

uddannelsesmåned til at lette 

trykket på HRU, idet man 

påbegynder HRU allerede i 3. 

måned.

6 Landstalsmandsmøde APR 2009 Hæveautomater: FBE FPT

FBE oplyser at der på alle 

andre kort end Dankortet er 

et gebyr, hvilket FBE ikke vil 

betalte.

7 Landstalsmandsmøde APR 2009 Standard af madrasser: FBE FBE

OB Michael Bondegaard 

(FBE), informerer om at 

madrasser og linned udskiftes 

løbende.

8 Landtalsmandsmøde APR 2009 ID-Kort: FPT FPT

FPT meddeler, at dette er et 

projekt under Operation Bedre 

hverdag. Begrundelsen for 

manglende igangsættelse kan 

muligvis være 

driftsomkostningerne.

9 Landstalsmandsmøde APR 2009 Feltreationer: HOK FPT
Der pågår i øjeblikket et 

udviklingsarbejde af nye 

danske feltrationer.

10 Landstalsmandsmøde APR 2009 Internet på belægningsstuer: FBE FPT

FBE oplyser, at der kommer 

en ny skatteregel. FBE vender 

tilbage om én måned.

12 Landstalsmandsmøde APR 2009
Syge VPL ved nogle 

regimenter bliver sat i 

venteområder

FPT FPT

FPT svarer, at dette skal 

drøftes på SU, men at 

placeringen ikke har nogen 

uddannelsesmæssig værdi og 

er uacceptabel. 

13 Landstalsmandsmøde APR 2009 Sikkerhedstalsmand: HOK VR

HOK og VR undersøger 

hvorfor forholdene om 

sikkerhedstalsmand ikke er 

som krævet

14 Landstalsmandsmøde MAJ 2009
Fejl information på forsvarets 

dag:
FPT SOK

FPT tager kontakt til 

Søværnets Operativ 

Kommando, således 

informationerne på FD bliver 

rettet til den faktuelle 

uddannelse.

16 Landstalsmandsmøde SEP 2009 Betalingskort: FPT FRT
FPT foreslår at VR viderefører 

ønsket overfor FRT til FKO og 

løfte problemet den vej. 

17 Landstalsmandsmøde SEP 2009 Ens priser i cafeterierne (CAF) FPT

FPT opfordre til, at problemet 

bliver konkretiseret, således 

FBE har noget konkret at 

arbejde ud fra. 

18 Landstalsmandsmøde SEP 2009 Våbenlov: FPT

FPT ønsker at der hurtigst 

muligt bliver informeret 

herom, således der ikke 

opstår nogen misforståelser.

20 Landstalsmandsmøde SEP 2009 Indkvartering: FBE FPT

FPT opfordre at det tages op 

lokalt. 

OKO tager det med hjem, 

således en præventiv indsats 

kan rettes fremad.

FPT foreslår at HOK løfter 

sagen.

21 Landstalsmandsmøde SEP 2009 Skab: FPT
FPT roser for de alternative 

forslag og beder VR løfte det 

til FBE.

22 Landstalsmandsmøde SEP 2009 Brandalarmer: FPT
FPT foreslår at problemet 

tages op på 

arbejdsmiljømøderne lokalt. 
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23 Landstalsmandsmøde OKT 2009
 Løfte- Bære- Trække- 

Skubbeteknik (LBTS)
FPT HOK

Ofte må talsmænd være 

”bussemand” for at reglerne 

for LBTS-teknik bliver 

overholdt under HB, og at 

reglerne ikke bliver overholdt 

af BM.

FPT mener, at dette burde 

være kendt for alle BM.

24 Landstalsmandsmøde NOV 2009
Sergent- og 

officersuddannelsen
FPT FPT

FPT er enige med LTM om 

problematikken ved den 

foreliggende deadline. De 

informerer om, at det ikke er 

muligt at rykke ved deadlinen 

pga. den sagsbehandling og 

udvælgelsesproces, som FPT 

forestår i tiden efter 

deadlinen.

25 Landstalsmandmøde OKT 2009 Budgetplanlægning: FPT SOK

FPT fortæller, at enhederne 

også er ærgerlige over ikke at 

kunne overholde de planlagte 

aktiviteter, men grundet 

nedskæringer i budgetterne, 

har det ikke været muligt at 

opretholde alle planlagte 

aktivitet.

26 Landstalsmandsmøde NOV 2009 Soldaten VR FPT

FPT tilkendegiver, at man 

gerne ser, at bladet ligger ved 

VR og foreslår, at VR 

indkalder til møde med de 

ansvarlige journalister og 

Forsvarets Mediecenter 

(FMC).
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