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Emner
1. Status fra landstalsmændene
LTM fortæller, at det generelt går godt ved tjenestestederne. Dertil berettes det fra flere
LTM, at sammenholdet blandt de VPL er blevet godt. Som menes, at skyldtes de VPL
enkeltes færdigheder, som er forbedret.

1.2 Sygemelding
LTM meddeler, at flere af tjenestestederne har udfordringer i forbindelse med fritagelse
grundet sygemeldinger og skader.
Det er den manglende skriftlige kommunikation (fritagelses seddel) mellem infirmeri og
enheden, der giver udfordringer.
Desuden er der flere steder, hvor de VPL venter meget lang tid (1 mdr.) på, at få en
afklaring , på, hvorvidt de skal hjemsendes via bedømmelseskommission eller forblive
sygemeldt.
FPS fortæller, at det ikke er acceptabelt med så lang en ventetid på afgørelse, fordi denne
afklaring skal ske hurtigst muligt. Hvis dette ikke overholdes opfordres der til, at man
henvender sighenvender sig til FPS.
Der er ved visse enheder en udfordring i, at nogle forgiver sygdom (pjækker), eller
overdriver behov for anden skåne tjeneste.
Dette giver en udfordring i forbindelse med gruppesammenhold og afhængighed i
delingsrammen.
Dette er noget de enkelte myndigheder er bør være opmærksomme på.

1.3 Kamp støvle
LTM meddeler at, støvlerne stadig er en udfordring,
Magnum støvlerne bliver slidte eller/og ændrer sig markant under brug, De VPL har
mulighed for at bytte.
HST påpeger igen, at det er muligt at få byttet ødelagte støvler ved forsyningsbefalingsmanden eller direkte på depotet.
HST påpeger dog, at det er Magnum støvlen, der udleveres så længe der er nogle på
lager. og kun Kun hvis der er særlige behov eller der ikke er andre muligheder, så er der
mulighed for at få udleveret Alt-Berg støvlen.

1.4 Sokker til Idræt
HST har undersøgt muligheden for ekstra strømper til idræt og er kommet frem til, at det er
blevet fravalgt i forbindelse med indgåelsen af Forsvarets aftale omkring idræts tøj og
dette er gældende for hele Forsvaret.

1.5 Idræts tøj
LTM informerer, at der stadig er udfordringer i forbindelse med udlevering af idræts tøj, i
forbindelse med leveringstiden og kvaliteten.
HST har undersøgt status i systemet og kan umiddelbart ikke se noget der hænger.
VR har oprettet en MMR på de kvalitets problemer der er med de påtrykte Forsvars logo,
der enten mangler eller falder af efter kort tids brug, og det problem i lynlåse, der meget
ofte ikke kan lukkes.

1.6 Ørepropper
LTM informerer: der Der er enkelte steder hvor det bliver afvistpåstået, at de nye
ørepropper ikke er til de værnepligtige og kun udleveres mod lægeerklæring.
HST pointerer, at det er de værnepligtige, der har fortrinsret til den nye type ørepropper,
der er bestilt og at det ikke kræver lægeerklæring.
Værnepligtsrådet vil blive informeret når de er leveret og til rådighed.

1.7 WIFI
LTM Informerer, : at det Det er et generelt problem i forhold til den trådløse internet
forbindelse, der er til rådighed ved tjenestestederne.
Problemerne er primært i forbindelse med at oprette forbindelse (login).
HST er klar over uhensigtsmæssighederne. Problemerne skal løses lokalt da det er lokale
løsninger, der er aftalt.
Problemerne skal tages op ved tjenestestedets SU.

1.8 Vaskemuligheder
LTM informerer, : at der Der er ved tjenestestederne er udfordringer omkring
vaskemaskiner og serviceringen af disse, vedrørende økonomivedrørende økonomi,
ansvar og antal.
LTM efterlyser en løsning på området.
HST fortæller, at vaskemulighederne er en lokal aftale og skal løftes via tjenestestedets
SU.
FPS vil undersøge, hvorvidt der i bestemmelserne for værnepligten er tilkendegivelser om
principperne for de værnepligtiges vask af udleverede beklædningsgenstande og heri en
mulig overordnet løsning/tilgang, . ogFPS opfordrer VR til at undersøge vaske situationen
betingelserne generelt for de værnepligtige. – hvilke regler og muligheder på de enkelte
tjenestesteder.

1.9 Vagttjeneste
LTM gør opmærksom på, at der er et stort pres på de værnepligtige ved GHR HESK i
forbindelse med vagttjeneste (hovedvagt) i perioder, hvor der udover deres egne vagter
har repræsentative opgaver.
Dette er ved GHR HESK der uUdover at have deres vagter i forbindelse med
staldtjeneste, ceremoniel tjeneste, og øvrige arrangementer, skal de VPL også skal have
hovedvagter.

HST var umiddelbart ikke klar over, at HESK også indgik i hovedvagten på kasernen.
FPS ønsker at der bliver undersøgt omkring omfanget af vagttjeneste for de værnepligtige
ved HESK. Der opgøres antal vagter fordelt på type pr. værnepligtig pr. indkaldelse, idet
vagtbelastningen af de værnepligtige skal være rimelig i forhold til
værnepligtsuddannelsens øvrige indhold.
HESK og HST koordinerer via VR.

1.10 9 Fælles indkvartering.
LTM informerer, : at dDer er fortsat er tilfredshed med den fælles indkvartering og at det
giver en positiv stemning i delingsrammen.

FPS er tilfredse for med tilbagemeldingerne set i mangfoldighedsperspektivet og ønsker
ser frem til, fra de involverede LTM, en mere formelyderligere tilbagemelding om
holdninger både i forhold til kønsmæssigt og kulturel baggrund, til næste
landstalsmandsmøde.

1.11 10 Forholdskarakter
LTM beretter vedrørende ønsker omkring flere forholdskarakterer til VPL, så de er klar
over deres standpunkt iunder uddannelsen i forhold til deres mulighed for forbedring.
FPS fortæller at der ingen krav er til at de VPL i skal gives forholdskarakterer gennem
uddannelsen. forhold til standpunktskarakterer.
FPS opfordrer LTM til at påvirke enhederne til, at der gives flere jævnlige tilbagemeldinger
og offentligørertesoffentliggørest resultater. fra de forskellige dele af uddannelsen.
HST opfordrer til at man generelt selv s er aktiv opsøgende vedrørende pørger om sit
standpunkt i tjenesten.

2. Andet.
HST spørger ind til den nye radio (PRC 152/PRR), som skulle være udleveret ved opstart
af værnepligtsholdet. Hvor det næste værnepligts holdt, tager brug af de nye radioer.
LTM fortæller at der ikke er blevet uddannet på den nye radio endnu.
VR informere om, at der ved næste Landstalsmandsmøde foretages valg til
Værnepligtsrådet. Her bedes LTM videreformidle til VR, hvis andre end LTM vil stille op til
Rådet.HST spørger ind til den nye radio, som skulle være udleveret ved opstart af
værnepligts holdetværnepligtsholdet. Hvor det næste værnepligts holdt, tager brug af de
nye radioer.
LTM fortæller at der ikke er blevet uddannet på den nye radio endnu.
VR informere om, at der ved næste Landstalsmandsmøde foretages valg til
Værnepligtsrådet. Her bedes LTM videreformidle til VR, hvis andre end LTM vil stille op til
Rådet.
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