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Emner

1. Status fra tjenestestederne

Generelt er der en god stemning og et større engagement ved alle myndigheder, da man
nu er så langt i værnepligtsforløbet, at man kan se egne evner og kompetencer.
Sygefraværet er faldet markant, og årsagen kan være, at det er blevet varmere, og at man
ved enheder lokalt har iværksat tiltag, hvor der føres større kontrol med hygiejne i
forbindelse med eks. kantinebesøg.

TGR – Haderslev:
Der er enkelte udfordringer i forbindelse med materiel. Særligt er der mangel på
mundering i specielt de mindre størrelser.
Der er mangel på befalingsmænd, dette bliver løst ved at give de værnepligtige større
ansvar for deres uddannelse og ved at få hjælp fra sergentelever til den næste øvelse.

IGR: Ingen særlige bemærkninger.

AFTC: Materiel til de værnepligtige har været en udfordring, men det er løst lokalt.

GHR - HESK: Travlt i denne periode da der forberedes til statsbesøg og sommerens
arrangementer.

GHR – Slagelse: Materiel til de værnepligtige har været en udfordring, men det er løst
lokalt.

LG: Travlt i denne periode da der trænes til statsbesøg og sommerens arrangementer
samt til detachementer til bevogtning af de kongelige slotte og palæer.
Forplejningen ved Fredensborg mangler kapacitet til at levere et fuldt kvalitetsmæssigt
produkt, men der arbejdes lokalt på at få afklaret hvordan behovet er, og hvordan man kan
løse problematikken. Hærstaben følger udviklingen.
De er startet på kønsfælles indkvartering og der er gode tilbagemeldinger.
Den problematik, som blev omtalt tidligere omkring rengøringen på Livgardens kaserne,
bliver der arbejdet på, og man er i gang med at få afklaret hvordan behovet er, og hvordan
man kan løse problematikken. Hærstaben følger udviklingen.

GHR – Bornholm: De værnepligtige ser frem til deres forestående Marinertur
Der har været udskiftning i ledelsen ved eskadronen, og det har betydet mindre ændringer
og justeringer, som har været klaret uden nævneværdige bemærkninger.
Der har været mangel på støvler til 26 mand, da størrelserne ikke har været til stede på
kasernen, dette er blevet løst af FMI og FDD, der har været med på dette
Landstalsmandsmøde.

TRR – Aalborg: Kønsfælles indkvartering har fungeret godt, dog har der været MG der er
blevet kærester og har villet overnatte hos hinanden.
Dette er blevet snakket om og det forventes at det finder sin løsning.
Der har været episoder, hvor der har været MG, der har taget stoffer i fritiden. Det er
blevet påtalt, og hvis det ikke bliver stoppet, vil yderligere foranstaltninger blive iværksat.  

JDR: Der har udfordringer for nogle af dem, der har været til GSU afprøvning i Jonstrup,
bl.a. har ordblinde værnepligtige fået at vide, at de måtte benytte hjælpemidler i



forbindelse med deres. Dette var blevet afvist og har efterladt ansøgerne utilfredse med
oplevelsen.
FPS vil kigge på proceduren
HEC: Der har været udfordringer mellem kompagnierne, hvilket skyldes rivalisering og
konkurrence, som har givet en ekstrem konkurrencementalitet.
Der arbejdes på en lokal løsning.

2. tilbagemelding

Hærstaben: Der er iværksat et tiltag fra niveau III myndigheder om konkurrence på
gruppeniveau, startet ved GHR – Slagelse.
Den konkurrence er nu blevet udvidet til alle HBU enhederne, og konkurrencen skal på
dette hold afholdes ved JDR Holstebro Den næste konkurrence afholdes d. 10. – 12. maj.

Hærstaben er meget glade for det referat, der er blevet lavet af Værnepligtsrådet efter
deres orienteringsrunde og sendt til enheder i forbindelse med start af de nye
værnepligtshold, og Hærstaben håber, at det er noget, der bliver videreført af fremtidige
Værnepligtsråd.

Hærstaben har undersøgt udfordringen omkring sikkerhedsstøvler og sikkerhedssko, der
opfordres til at der laves en MMR fra de berørte enheder for at få afklaret præcist hvilke
udfordringer, der er med de udleverede genstande.
CH HESK pointerer, at MMR bruges lokalt og opfordrer til at bruge kommandokontoret /
Banjemesteren for hjælp med udformningen af beskrivelsen.

3. Eventuelt

Hærstaben fortæller at som svar fra sidste Landstalsmandsmøde omkring tilbagemelding
på ansøgning på Sergentuddannelsen, så vil alle, der har søgt kunne forvente svar via E-
boks mandag d. 11. april.

Værnsfælles Forsvarskommando opfordrer igen om, at hvis man har kendskab til personer
med et svendebrev, så bør man opfordre dem til at kigge på muligheden for at søge
ansættelse i Forsvaret, da der generelt er gode muligheder for ansættelse på flere
områder.

Flere af de værnepligtige Landstalsmænd fortæller, at der er flere af deres kollegaer, der
allerede har søgt, og at der er en generel opfattelse, at den lave løn for mange er en
udfordring.

4. Bladet SOLDATEN  

Værnsfælles Forsvarskommando fortæller om en stor tilfredshed med bladet, og det
påpeges, at det er et blad af god kvalitet med gode artikler.

Bladet Soldaten er blevet nævnt på Anders Lassen fondens Facebook side i forbindelse
med deres artikel om den danske krigshelt fra II verdenskrig.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse bekræfter, at det er god journalistik, og at der er
gode temaer.

Samtidigt opfordres der til, at man fortsat kigger på at lave artikler om Forsvarets
uddannelser.
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