Lbr. Nr.

Oprettet

1

2

Landstalsmandsøde MAR 2010

Teorilektion i Løfte, Bære,
Trække og Skubbeteknikker
(LBTS)

Knæbeskyttere til VPL

Svar/Bemærkninger

HOK

HOK har sagsbehandlet på
emnet LBTS og i forbindelse
med indførslen af det nye
idrætsformat MFT er det
blevet besluttet, at lektioner i
LBTS fremadrettet indgår i
MFT undervisningen.

HOK

Panelet påpeger, at VPL får
lige så ondt i knæet som en
fastansat. Det foreslås, at
man i samarbejde med FSU
og kampskolen undersøger,
hvor stort behovet for
knæbeskyttere er i
basisuddannelsen

FSU

FBE svarer, at man i Hjørring
benytter sig af denne ordning.
FBE har til FKO fremsendt
deres bud på Business case,
hvor ønsket er, at statens
ernæringsråd bliver
implementeret i FSV.

4

Landstalsmandsøde APR 2010

Tydelig indikation af hvor
sund og nærende maden er,
med en skiltning –
rød/gul/grøn –

FBE

5

Landstalsmandsmøde APR 2010

Ensretning af kantinerne,
hvad angår både priser og
gratis mælk/saftevand.

FBE

6

Landstalsmandsmøde APR 2010

Ulighed på kvalitet af maden
i CAF

FBE

8

Landstalsmandsmøde MAJ 2010

Efterkassation

FPT

9

Landstalsmandsmøde MAJ 2010

Job- og
uddannelsesrådgivning

FPT

Fragmentationsbriller:

HOK

HOK fortæller, at udskiftning
er på vej. HOK forsøger at få
status på dette og melder
tilbage til VR.
CH/HESK foreslår, at det
rejses lokalt, og informere
samtidig om, at der ved GHR
er opstillet container-by til
bl.a. tørring af uniform.
HOK foreslår, at VPL får
udleveret to komplette
kampuniformer, således der
bliver reel tid til at tørre
uniformerne.

13

Landstalsmandsmøde SEP 2010

FSV

FBE svarer, at de har ca. 40
forskellige kantiner som alle
hver har deres traditioner.
FBE informere, at kvaliteten
af maden blandt andet er
afhængig af tilskuddet til det
enkelte cafeteria.

VR

15

Landstalsmandsmøde OKT 2010

Tørrestuer

HOK

CH/HESK

16

Landstalsmandsmøde OKT 2010

Køleskab

FBE

FSU

17

Landstalsmandsmøde OKT 2010

Forsvarets
Dag/Efterkassation

FSV

HOK

19

20

1

Landstalsmandsøde MAR 2010

Emnekatalog vedrørende spørgsmål fra Værnepligtsrådet
Beskrivelse
Ansv.
Støtte af

Landstalsmandsmøde NOV 2010

Landstalsmandsmøde NOV 2010

Sikring af personel (PSN) ved
transport på lad

Hjælp til efterkasserede

FPT svarer, at
efterkassationsprocenten
ligger på 12 – 13 procent.
FPT foreslår at VR udfærdiger
en skrivelsen med
løsningsforslag og ønske, og
løfter problemstillingen den
vej.

FBE har efterfølgende svaret,
at køleskabe er medtaget og
indeholdt i AG Indkvartering.
KA2 informer om, at ved
indførelsen af ni til fire
måneders værnepligt. var
efterkassationen ændret fra 58 procent til 10-12 procent.
Dette skyldtes, at der ikke
længere er tid nok til
optræning af personellet.

HOK

KA2 har kontaktet Klaus
Skindhøj (HOK) og Kaj
Rosager (Forsvarets
Arbejdsmiljøcenter) som vil se
på, hvad der kan gøres
fremadrettet for at løse
problemet og sikre PSN bedst
muligt.
KA2 sender svar når der
kommer en tilbagemelding.

KA2

KA2 fortæller, at
socialrådgiveren allerede er
på banen ved
bedømmelseskommissionen,
men vil undersøge om
kvaliteten af deres service er
på rette niveau, og om der er
nogle faste regler for
socialrådgiverens arbejde
med VPL der bliver
efterkasseret.

HOK/FSV

2

