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Emner
1. Status fra tjenestestederne
Stadig god stemning ved enhederne.
JDR:
Der er mangel på personeltransport på grund af tidligere uheld med (MAN 18 4x4).
Transporten bliver nu foretaget med busser - den løsning giver meget ventetid og
begrænset fleksibilitet.
- VFK-H: Der arbejdes på en løsning, og der planlægges på at omfordele de
eksisterende lastbiler, der må transportere personel mellem enhederne.
GHR – Slagelse:
Samarbejdet med ledelse og kollegaer er rigtigt godt.
Sygemeldinger svagt stigende - måske grundet vejret og de afsluttende øvelser.
I gang med den sidste del af uddannelsen, i øjeblikket brand, miljø og redning.
GHR - HESK:
Yngste deling har efter deres afsluttende REX - tur overtaget mange af opgaverne i
staldene.
Ældste deling får nu mere tid til at koncentrere sig om sommerens togt og de ceremonielle
opgaver.
Rigtig god stemning i eskadronen. Efter yngste deling har overtaget er omgangsformen i
ældste deling blevet mere løs.
Der er blevet lavet en MMR på sikkerhedsskoene og depotet arbejder på en mulig
erstatning.
TRR – Vordingborg:
På grund af chefskifte og chefens deltagelse i efteruddannelse har der været udfordringer
omkring retningen og uddannelsen. Dette er der blevet taget hånd om.
Landstalsmanden er uforstående over for mangel på inddragelse, og vil opfordre ledelsen
til at bruge de kommende Landstalsmænd mere.
Kongeskibet Dannebrog:
Skibet er overgået til ledelse af jagtkaptajnen og er ved at være klar til sommerens togt.
TGR – Haderslev:
God stemning mellem de menige.
Den. 9. april deltog de menige i en feltøvelse med en historisk kant, som lignede dagen fra
1940, hvor de blev vækket og indsat ved grænsen og derefter foretog en tilbagetrækning,
som den, der var, dengang.
Det var en meget hård men god øvelse, hvor de blandt andet gik 50 km. Denne march gav
desværre mange ærgerlige skader, da de værnepligtige ikke var i god nok træning til
dette.
Der er stadig mangel på officerer og befalingsmænd, men det bliver løst til augustholdet,
hvor der er fuldt bemandet med officerer og befalingsmænd.

Manglen på officerer og befalingsmænd betyder, at nogle værnepligtige kan slippe let fra
tingene, og dette får ikke nogen konsekvens, da det ikke opdages.
Frustration over enkeltes sygefravær har irriteret delingen og frustreret
kommandokontoret.
- FPS fastslår: Man kan kun ligge syg i hjemmet i længere perioder, hvis dette er
godkendt af et infirmeri. Man har samtidig pligt til at holde kontakt til tjenestestedet.
Tjenestestedet kan kræve, at man henvender sig på infirmeriet, såfremt der er tvivl
om sygdommens art eller varighed.
- Talsmanden har en forpligtelse i at påpege og hjælpe til, at en sådan holdning ikke
breder sig.
Ordningen som talsmand / landstalsmand bliver brugt godt.
LG:
Der har lige været Chefskifte og parade ved Den Kongelig Livgarde hvor Oberst, Hans
Christian Mads Rahbek, overtog kommandoen.
Garderkasernen Høvelte:
Der er en god stemning hvor ”alle skal med”-holdningen er udbredt. Ros til
befalingsmændene for at hjælpe med den holdning.
Ved chefskifteparaden deltog Høvelte, og de havde derfor også trænet eksercits, så de nu
er 8 uger forud for deres normale uddannelse i eksercits.
Der er indført kønsfælles indkvartering, som går rigtigt godt. Pigerne er ”en del af
drengene”.
Der har været lidt mange sygemeldinger, mest på grund af regn og kulde på den første
feltøvelse hos en af kompagnierne.
Vagtkompagniet:
Det går godt, der er blevet mere tid til rådighed – dermed også lidt mere fritid.
Talsmandsordningen fungerer og talsmanden bruges.
Detachementerne ved de kongelige slotte er oprettet, og det er garderne glade for, da det
giver dem mulighed for at komme tættere på hjemmet.
Udfordringen med forplejning på Fredensborg er ved at blive undersøgt, og der arbejdes
sammen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om en løsning.
- FPS er glad for at talsmanden er en del at samarbejdet.
- VFK-H opfordrer til, at der holdes fokus på opgaven.
Sagen med rengøring på Gothersgade er blevet lukket. Garderne har overtaget nogle af
rengøringsopgaverne og arbejdsopgaverne for rengøringspersonalet er blevet ændret med
tilpasning, således det har større fokus åå andre områder.
Den Kongelige Livgarde vil som de første værnepligtige efter planen få udleveret det nye
uniformssystem MTS ved decemberindkaldelsen,

VFK-H fortæller, at det nu er muligt at bruge supplerende uddannelse ved Den Kongelig
Livgarde, så de kan udfylde mellemrummet mellem afslutningen af Hærens Basis
Uddannelse (HBU) og starten af Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU).
HEC:
Har netop afsluttet deres Krone tur i regnvejr - en rigtig holdnings tur.
Det var en rigtig god oplevelse.
Der er en god stemning ved de værnepligtige, de er glade og tilfredse og i gang med at
forberede afslutningen på deres uddannelse.
Der har været enkelte skader; noget der ikke har resulteret i sygemeldinger.
Talsmandsordningen fungerer godt og bliver brugt godt i samarbejdet med
befalingsmændene.
AFTC:
Delingerne har et godt sammenhold gennem sunde konkurrencer og en rigtig god
stemning, som betyder at flere bliver på kasernen i weekenderne, og man er glade for
befalingsmændene.
De værnepligtige glæder sig til de er færdige og skal videre til nye stillinger.
De værnepligtige ved AFTC ytrer ydermere, at de godt kunne tænke sig at få fælles
indkvartering. Værnepligtsrådet opfordrer Landstalsmanden til at løfte det lokalt.
TRR – Aalborg:
De værnepligtige har været rigtig glade for at være med på en øvelse, hvor de har
fungeret som momenter for specialstyrker. Det gav nogle gode oplevelser.
GHR – Bornholm:
De værnepligtige har lige overstået deres Mariner tur og har som følge af denne øvelse
fået deres REX - mærker på nær én, som måtte afgå fra øvelsen grundet personlige
årsager. Landstalsmanden beretter, at MG som den eneste ikke har fået sine REX mærker endnu, og derfor ikke kan kalde sig mariner. Værnepligtsrådet opfordrer til at lave
en stedfortrædende tur eller lignende, således denne MG lukkes ind i fællesskabet.
Der har været en stigning i sygemeldingerne - mest på grund af deres overståede Mariner
tur.
De værnepligtige er i øjeblikket i gang med brand, miljø og redningsuddannelsen, og har
som følge af dette fået nogle gode oplevelser ved Beredskabsstyrelsen i Allinge.
JDR:
De værnepligtige er meget utilfredse med kvaliteten af de madrasser, der er på
indkvarteringsstuerne.
Sagen bliver løftet sammen af værnepligtige og ledelsen over for FES, da det ikke har
været muligt at løse sagen lokalt.
- VFK-H tager sagen med hjem, og vender tilbage med et svar.

2. tilbagemelding
Hærstaben:
De nye ørepropper er nu indkøbt og er på vej ud til depoterne til udlevering til de
værnepligtige. De udleveres som en del af deres standardudrustning på
augustindkaldelsen.
Ansøgningerne til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) er behandlet og på vej ud
til de enkelte ansøgere via E-BOKS.
- VFK-M påpeger, at der fortsat er pladser ved Søværnet på Kampinformationsuddannelsen og at ansøgningsfristen er d. 29. maj.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse:
Session for tjenestegørende værnepligtige (STV) er implementeret, og det betyder, at man
først er hjemsendt, når man er vurderet ved STV, enten efter fysisk fremmøde eller
administrativ behandling af sagen. Indtil man får besked om egnetheden, er man stadig
værnepligtig. Man har ligeledes pligt til at møde på sessionen såfremt man indkaldes
dertil.
Talsmændene opfordres til at være med til at dele den information.
Det er glædeligt, at Værnepligtsrådet har været rundt på tjenestestederne, da det giver
gode muligheder for at skabe kontakt, øge samarbejde og skabe en god dialog med
tjenestestederne. Det opfordres til at det gode initiativ fortsættes.
Kongeskibet Dannebrog:
Publikationen Orlogsgasten er den stadig gældende og der spørges ind til hvornår den
sidst blev redigeret.
- VFK-M tager spørgsmålet med hjem, og vender tilbage med et svar.
GHR-Bornholm:
Publikationen Uniformsbestemmelser for Hæren er den stadig gældende, og der spørges
ind til hvornår den sidst blev redigeret.
- VFK-H tager spørgsmålet med hjem, og vender tilbage med svar.
Der er mangel på duelighedsmærker til udlevering til de værnepligtige - kan der gøres
noget?
- VFK-H har under søgt problemet og svaret.
Status: Rammeaftalen på alle Hærens metalmærker (baret-, duelighedsbrystmærker m.fl.) venter på at blive genforhandlet. Indtil det sker, kan der ikke
rekvireres metalmærker.
Hærstaben opfordrer myndighederne til at overveje alternativer, indtil der igen kan
rekvireres mærker (diplomer o.lign.)

3. Eventuelt
Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil gerne takke Værnepligtsrådet og
Landstalsmændene for det gode samarbejde på vegne af panelet.

