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

1 Landstalsmandsmøde JAN 2014

Vagt tjeneste på Gothersgade 

Kaserne                                                        

Hvem er ansvarlig for 

vagtbestemmelserne/instruks

HST HST/NO

358-1 KAP 9:                                                                                 

Ansvarlig: NIV-III CH

2 Landstalsmandsmøde JAN 2014

Kvinders rettigheder vedr. 

mulighed for sanitære forhold i 

forbindelse med øvelsesaktivitet.

HST HST/MJUR

Formålet er lov- og/eller 

forvaltningsbestemmelser der kan 

fastsætte hvorledes kvinder er stillet 

ved øvelsesaktivitet mht. 

sanitæreforhold. I udgangspunkt skal 

de stilles akkurat som deres mandlige 

kolleger, men der kunne 

argumenteres for særlige behov i 

tilfælde af menstruation. Der kan 

være lokale bestemmelser i 

BDE/BTN/KMP uddannelsesdirektiver, 

der giver muligheder for at tilgodese 

hygiejniske forhold for kvinders 

månedlige cyklus.

3 Landstalsmandsmøde JAN 2014
Sikkerhedsstøvler: Udleveret ifm 

uddannelsen i BRM 
HST HST/STRUK

1. Sikkerhedsstøvlen er en 

forudsætning for uddannelse i BRM. 

Status forventes medio 2014 

Aftale truffet med HST vedr. 

lokalindkøb af tilsvarende 

sikkerhedsstøvle (Lowa)                       

Se lb nr. 22 under arkiv

4 Landstalsmandsmøde MAR 2014

Køb af sort beklædning: Er det 

muligt at tilkøbe dele af det 

udleverede "sorte" 

underbeklædning

HST HST/STRUK

P.T er det ikke muligt at købe 

undermundering, da FMI er ved at 

kigge på et internetsystem for slag af 

mundering.

5 Landstalsmandsmøde MAR 2014

Sort skindhandske:

VPL ønsker normering på to par 

skindhandsker

HST HST/STRUK

HST afventer beslutning vedr. 

indførelse af en Kamphandske

6 Landstalsmandsmøde MAR 2014

Arbejdshandsker:  Process for 

bestilling af arbejdshansker til 

HBU

HST HST/STRUK

MMR er udarbejdet og godkendt af 

FMI. Disse udleveres ved FSBM 

foranstaltning. Der kan være forskel 

på typen ved regimenterne.

7 Landstalsmandsmøde MAR 2014

Nye ID kort med evt flere 

funktioner eller mindre og 

hardcopy

FST FPS

FKOs AGP sat i bero grundet 

besparelser

8 Landstalsmandsmøde MAR 2014 Garnisionshandske: HST

Arbejdshandsken udleveres ved 

FSBM. Der kan være forskel på typen 

ved regimenterne. Sort skindhandske 

afventer beslutning vedr. indførelse af 

en kamphandske

9 Landstalsmandsmøde MAR 2014

LTM ønsker mulighed for at få 

sengeheste, da flere har oplevet, 

at nogen VPL er røget ud over 

kanten af sengen i søvne

HST

Sagen undersøges lokalt

10 Landstalsmandsmøde MAR 2014

LTM oplyser at der på visse 

tjenestesteder er forskel på, hvor 

VPL og BM/OFF må ryge

FPS

FPT fortæller at rygepolitikken kan 

være lokal og forskellige fra tjenested 

til tjenestested. Rygepolitik er ens 

uanset rang og eventuelle problemer 

skal løftes for chefen ved enheden

11 Landstalsmandsmøde MAR 2014

Ved nogle TJ-steder får VPL 

udleveret gamle og brugte 

knæbeskyttere, hvor velcoren ikke 

vil lukke

VR LTM

LTM løfter problemet lokalt og får 

dem byttet

12 Landstalsmandsmøde APR 2014 Fritagelsesseddel FSU

Det er tidskrævende for lægerne at 

skulle udfylde en helbredserklæring 

ved f.eks. Forkølelse. BM skal som 

udgangspunkt stole på, at den VPL er 

syg og stole på, at den VPL egen 

vurdering er korrekt

Emnekatalog vedrørende spørgsmål fra Værnepligtsrådet

	1



13 Landstalsmandsmøde APR 2014
Hvis VPL er syg skal VPL forbi INF, 

inden de kan sygemelde sig
FSU

Praksis skal være, at man skal 

sygemelde sig på KDOKT og ikke skal 

forbi INF. FSU undersøger, hvorfor 

dette ikk er praksis ved NH og 

arbejder på en skrivelse til 

myndighederne

14 Landstalsmandsmøde APR 2014
Mulighed for at beholde 

sygesikringskort
FSU FPS

FPS fortæller, at det er en politisk 

afgørelse, og hvis dette skal ændres, 

skal det ske ad politisk vej

15 Landstalsmandsmøde APR 2014 Lægetid FSU

Dette er efterfølgende meldt ud til de 

ansvarlige overlæger på INF sammen 

med de relevante oplysninger fra LTM 

spørgskemaundersøgelse

16 Landstalsmandsmøde APR 2014 Læge på Bangsbo FSU

FSU svarer at på grund af lavt antal 

lægesøgende, vil det være den 

værnepligtiges arbejdstid, der skal 

bruges på transport og ikke 

sygeplejerskens. Emnet vil kunne 

tages op senere, hvis antallet af 

lægesøgende øges væsenligt, og alle 

stillinger på infirmeriet i Nordjylland 

er besat. Tidshorisont er ukendt

17 Landstalsmandsmøde APR 2014 Fysioterapeut FSU

FSU oplyser at VPL skal sendes videre 

til civil fysioterapeut, hvis man er 

utilfreds klager man først til lægen. 

(Henvises til mødereferat & 

klagevejledning og second opinion i 

folderen "Sundhed og værnepligt" 

side 16 og 17)

18 Landstalsmandsmøde APR 2014 CAF-udvalgsmøde HST
HST undersøger sagen og vender 

tilbage herom

19 Landstalsmandsmøde APR 2014 Borrislejer FSU

FSU har efterfølgende kontaktet VR og 

fortalt, at stabdyrlægen er blevet 

orienteret om klagerne over CAF i 

borris, og at han 10. april har talt med 

den ansvarlige for køkkenet

20 Landstalsmandsmøde APR 2014 WIFI: HST

HST svarer at dette skal gennemføres 

og finansieres lokalt ude på de 

enkelte kaserner. For tiden er der 

desværre ikke økonomisk råderum til 

at fremskynde etableringen

21 Landstalsmandsmøde APR 2014 Kamphandsker HST

HST oplyser at en ny type handske er 

på vej. Når den nye handske er klar til 

udlevering, vil der blive udleveret to 

par

22 Landstalsmandsmøde APR 2014 Støvler HST

HST beretter, at det er besluttet, at 

man fjerne lektionen fra fagplanen, 

hvor det er påkrævet at benytte 

sikkerhedsstøvler. Næste 

værnepligtshold til august vil i stedet 

få udleveret to par alm. Støvler 

SENERE BEMÆRKENING: HST beretter 

at dette først er muligt til december 

(Livgarden indkaldes)

23 Landstalsmandsmøde APR 2014 Høreværn HST

HST fortæller, at der er nu vil blive 

indkøbt nye høreværn, • Earpro 

Surefire Sonic Defender (EP5). Disse 

skal erstatte de gamle gule.

24 Landstalsmandsmøde APR 2014 Sort tøj HST

Tilbagemelding var, at det ikke kunne 

lade sig gøre at købe sort tøj længere, 

i og med at m/84 er ved at blive 

udfaset

25 Landstalsmandsmøde SEP 2014 Knæbeskyttere HST

Knæbeskytterne ligger i 

myndighedsbeholdning ved 

forsyneren og det udleverede skal 

være brugbart og fungere. Det er en 

del af arbejdsmiljø og sikkerhed, og 

forsyneren skal bytte ved fejl og 

mangler.
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26 Landstalsmandsmøde SEP 2014 Engangshandsker HST FPS

HST og FPS pointerer, at 

bestemmelserne på området skal 

overholdes, og at de vil kontakte 

FMT vedrørende en løsning

27 Landstalsmandsmøde SEP 2014 Idrætstøj HST

HST fortæller, at der bliver taget 

højde for dette i en ny udbudsrunde. 

Der er nu blevet indgået en aftale 

med Forza (Idrætsbeklædning) og 

Asics (Løbesko) - VPL er ikke omfattet 

af nedslidning, da produkternes 

levetid er beregnet til at kunne holde 

værnepligtperioden. Dog kan der 

forekomme afvigelser, ud fra en 

vurdering foretaget i hvert enkelt 

tilfælde.

28 Landstalsmandsmøde SEP 2014 Fragmentationsbriller HST VR

HST fortæller, at der skal laves 

MMR. VR står for fremsendelse til 

Forsvarets Materieltjeneste og 

landstalsmændene sørger for at 

komme med input.

29 Landstalsmandsmøde SEP 2014 Støvler HST

På værnepligtshold FEB 2015, vil der 

blive udleveret to par kampstøvler.

HESK bibeholder sikkerhedsstøvlen og 

LG får to sorte støvler (p.t. ukendt 

type).

30 Landstalsmandsmøde SEP 2014 M/69 HST

Kvinder der har M/69 udleveret, får 

udleveret tilhørende sko 

8435226209833 

SKO,UDGANG,DAME,M/10 og kan 

vælge enten én nederdel eller et par 

buks til M/69. Landstalsmænd skal 

have udleveret M/69. 

31 Landstalsmandsmøde SEP 2014 CAF udvalg HST FPS, VR

Tal med CH om, at I ønsker at deltage 

og være repræsenteret i CAF-

udvalget. FST har efterfølgende 

oplyst, at man på Karup har besluttet, 

at VPL ikke er en del af udvalget, 

blandt andet fordi VPL ikke udgør 

størstebrugeren i KAR kantine. Men 

på hvert VPL hold, bliver der udpeget 

en CAF repræsentant som talsmand 

for dialogen med køkkenchefen.

32 Landstalsmandsmøde OKT 2014 Handsker HST FPS

Jf. normeringslisten for HBU så er 

der normeret èt par handsker, 

kamp

Herudover kan der udleveres 

arbejds-handsker via FSBM. 

33 Landstalsmandsmøde OKT 2014 ID Kort HST

Administrative bestemmelser 

vedr. MIL ID-kort fremgår alene af 

FKOBST 404-serie (1991).

Denne BST er under revidering.

Dog har det været sædvane at 

personer  under kommando af en 

fører (som bæ-rer ID-kort) kan 

fravige fra at bære indi-viduelle ID-

kort.

Dette ses oftes i forbindelse med 

Idrætsaktiviteter.
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34 Landstalsmandsmøde OKT 2014 Støvler HST STRUK

Desværre oplever utrolig mange, 

at den går op i syningen/ 

limningerne foran og bagpå efter 

kun en måneds brug. Farven bliver 

ændret ved brug, hvilket betyder 

at det er svært at holde støvlen 

pæn (blank og ensfarvet) osv. HST 

svarer at de er bekendt og 

opfordrer til MMR. VR har fået 

svar på MMR og der afholdes 

møde med producent for at 

belyse og løse problemstilling

35 Landstalsmandsmøde OKT 2014 Senge FPS

Senge er for små til VPL over 1.90. 

Problematik skal løftes gennem lokal 

SU og driftsområde

36 Landstalsmandsmøde OKT 2014 Kedeldragt HST STRUK

Den officielle skala går til 124 og 

skulle passer op til 190 cm. Der er dog 

be-holdning ved LG op til 132n.

37 Landstalsmandsmøde OKT 2014 Inderpose sæt HST STRUK

Ingen

Udleveres ved påbegyndelse af HRU.

38 Landstalsmandsmøde OKT 2014 Sygefravær BTNCH /TGR FPS

Det er vigtigt man sørger for at 

aflevere lægeerklæring ved syg i 

hjemmet hvis KDOKT beder om dette. 

Hvis man ikke afleverer dette kan det 

opfattes som ulovlig udeblivelse og vil 

resultere i hjemsendelse og 

genindkaldelse (efter 10 dage)

39 Landstalsmandsmøde OKT 2014 AKUT kort FSU

Enkelte har oplevet afvisning ved 

henvendelse i apoteker mht køb af 

receptmedicin. FSU oplyser at der har 

været kontakt til apotekerforeningen 

og der først i uge 42-43 er blevet 

orienteret om dette. Den VPL kan 

anvende andet apotek eller selv 

lægge ud og sende regning til FSU

40 Landstalsmandsmøde NOV 2014 Ejendomsættet HST

HST sender en oversigt over de ting 

som man efter endt HBU må beholde. 

Dette er Ejendomssættet. Ligger 

seberat  

41 Landstalsmandsmøde NOV 2014

Nye ID kort med evt flere 

funktioner eller mindre og 

hardcopy

VFK

Inplemintering af nyt ID-kort er nu 

genoptaget. Kortet vil være i 

kreditformat og vil have en pasiv chip 

indbygget. På sigt vil kortet blive 

tillagt forskellige funktioner, som 

adgangs og betalingsfunktioner. Vil 

blive inplimenteret løbende, 

startende ved først prioriterede 

grupper. VPL vil fortsætte med gl. 

ordning i 1-2 år endnu.  

	4


