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Landstalsmandsmøde sep 2015 

Mødedeltagere 
 
Panelet 
OL Tage Byrnak, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) 
KL Morten Juster, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) 
KN Henrik Bull, Hærstaben (HST) 
KN Carsten Frank Holgaard, Flyverstaben (FST) 
OK Knud Engmarksgaard, Marinestaben (MST) 
 
Særlig inviteret 
OL Jan Stoltenborg, Den kongelige livgarde (CH III/LG) 
 
Værnepligtsrådet (VR) 
Thomas Prosberg Iversen 
Mia Kleist Beanlands 
Cecilie Damgaard 
 
Landstalsmænd (LTM) 
MG Jakob Nymann Dueholm, AFTC 
MG Sebastian Broe Johansen, IGR 
MG Oliver Nikolaj August Abrahamsen, HEC 
MG William Mølgaard Ullahammer, TRR 
MG Birgitte Alexandersen Poulsen, TGR 
MG Mia Kildelund Andersen, TRR  
MG Jesper G. Christensen, LG 
MG Jesper Koppernagel, DBN 
MG Claus Routsalainen Lønkjær, GHR BRN 
MG Anders Launer Bæk, GHR 
MG Karl Emil Christian Lau Larsen, JDR 
MG Line Aaby Toftlund, SMC 
MG Martin Blichfeldt Nielsen, HESK 
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Emner 

Status fra landstalsmændene 
LTM fortæller, at det generelt går godt ved tjenestestederne.  
LTM er glade for talsmandsordningen og muligheden for at bidrage til samarbejdet. 
Spørgsmål til  

- Sygemeldingsproceduren. 
- Kampstøvlen. 
- Sokker til idræt. 
- Idræts tøj. 
- Ørepropper. 

Sygemeldings procedure 
LTM meddeler, at flere af de tjenestesteder har udfordringer i forbindelse med proceduren 
for sygemelding.  
Der mangler den skriftlige kommunikation (lægeerklæring) mellem infirmeri og enheden. 
Dette giver muligheder for den enkelte VPL at underspille sin skade/sygdom, og derved 
muligvis forværre denne i et ønske om at fortsat deltage i uddannelsen. 
Der er også mulighed for at overdrive behov for anden tjeneste f.eks. i forbindelse med 
feltdag. 
 
FPS understreger, at det er FSU der ansvarlig for og administrerer proceduren for 
lægetjenesten ved infirmerierne.  
FPS er ikke bekendt med om der skulle være mulighed for at lave lokale aftaler. 
 
FPS anbefaler, at der ved enhederne bliver talt om proceduren for sygemeldinger både 
overfor den enkelte VPL og tillige for hele enheden.  
Den enkelte myndighed har ansvaret for at afklare den enkelte sygemelding. 

Kamp støvle 
LTM bemærker at de udleverede støvler ændrer sig markant under brug, og at dette 
betyder at støvlerne får en dårlig pasform, der kan give skader. 
 
Desuden oplever brugerne at leverede støvler bliver meget hurtigt slidt og det er 
besværligt at få dem byttet. 
 
Der er desuden problemer med at støvlerne ikke har størrelser, der tager højde for 
forskellige fod form samt at der ikke er støvler, der tager højde for små fødder. 
 
Problematikken vedrørende den udleverede kampstøvle blev diskuteret, og det blev 
besluttet at Værnepligtsrådet iværksætter endnu en MMR. 
 
HST bekræftede at det er muligt for at byttet ødelagte støvler ved 
Forsyningsbefalingsmanden eller direkte på Depotet. Hvis ikke Depotet har Magnum på 
lager, så er der mulighed for at få udleveret Alt-Berg støvlen. 
 
Det er desuden et problem at de snørebånd der udleveres af depotet er for korte til de nye 
støvler. 
LTM søværnet får kun udleveret den tunge Magnum støvlen og det anbefales at der 
udleveres en evt. let støvle da de bruger støvlen allerede fra start. 
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MST behov for en mulig anden støvle vil blive undersøgt og vil melde tilbage omkring 
status. 
 
MST har forlængelse af mødet drøftet det rejste ”støvleproblem” med de to LTM fra SVN.  
Ønsket om en lettere støvle, som blev rejst af LTM fra SBU hold 2015-4 (juli holdet), blev 
ikke delt af LTM fra DANNEBROG (DNBR), hvor de havde været særdeles glade for 
Magnum støvlen, da de startede i januar. 
 
MST har ligeledes forhørt ved SBU sektionen på SMC, hvor de ikke tidligere har mødt 
ønsket om en lettere støvle blandt VPL i SVN. På den baggrund vil der ikke ske en 
ændring af de udleverede støvler til VPL i SVN, da ønsket alene kommer fra et enkelt 
indkaldelseshold. 

Sokker til Idræt 
LTM udtaler, at der er behov for udlevering af en lettere sok til idræt; de udleverede egner 
sig ikke til idrætsbrug. 
Der er desuden kun udleveret strømper i tilstrækkeligt omfang (5 stk. en til hver dag), det 
betyder at hvis de bruges til idræt er der ikke nok strømper til rådighed til de resterende 
dage. 
 
I forbindelse med idræt er det også gældende, at der er behov for udlevering af ekstra 
underbeklædning  
 
 Der er desuden begrænset tid og muligheder for at vaske på alle tjenestesteder og at 
visse steder koster det penge at vaske (TGR, TRR - Vordingborg, Aalborg). 
 
HST undersøger muligheden for anskaffelse af idrætsstrømper og udlevering af ekstra 
underbeklædning.  
HST undersøger vaskemuligheder og muligheden for ekstra udlevering og vender tilbage 
med status. 

Idræts tøj 
LTM informerer at der stadig er udfordringer i forbindelse med idræts tøj. 
Udfordringen ligger i udleveringen af idræts tøj til tiden og i de korrekte størrelser, samt at 
det udleverede tøj kvalitetsmæssigt ikke er tilfredsstillende. 
 
Det er ofte at det udleverede ikke stemmer overens med det der er blevet taget mål til og 
bestilt. 
 
Kvaliteten er specielt et problem i lynlåse, der meget ofte ikke kan lukkes og man der for 
får det påtalt, samt at man ikke kan lukke lommer og derved sikre sine ejendele. 
 
Desuden er der kvalitets problemer med de påtrykte forsvars logo der enten mangler eller 
falder af efter kort tids brug. 
 
LTM foreslår at der evt. i forbindelse med indkaldelsen udsendes et skema der muliggør 
tidligere bestilling. 
 
CH III/LG anbefaler muligheden for en skema løsning og at man evt. kan tage 
udgangspunkt i tidligere indkaldte hold og derved har en varieret beholdning der mulig gør 
en hurtigere udlevering til enkeltmand. 
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FPS er enige i at der bør kigges på mulighederne, der kigges i øjeblikket på en mulig 
elektronisk løsning. 
Påpeger at der pt. er krav om at medarbejdere er oprettet med et MA nummer for at kunne 
bestille idræts tøj.  
 
HST tager problemstillingen op og melder tilbage.  
 
VR vil oprette en MMR der påpeger de nævnte kvalitetsproblemer. 

Ørepropper 
LTM informerer at de gule skum ørepropper er udmærkede i forbindelse med almindelig 
tjeneste. 
 
Det er dog en udfordring når men er i felten hvor det er besværligt hurtigt at isætte 
propperne korrekt og at der er hygiejniske udfordringer ved at bruge dem da der er 
mulighed kommer skidt m.m. ind i øret. 
 
HST informerer at det er de værnepligtige, der har fortrinsret til den nye type ørepropper 
der er bestilt og at Værnepligtsrådet vil blive informeret når de er leveret og til rådighed. 

Andet. 
HST giver bladet Soldaten, stor ros og bemærker de store forventninger til bladet. 
Kommenterer desuden artikel omkring ”Belønninger”, HST er opmærksomhed på 
belønning / straf. 
 
LTM har talt om emnet og er generelt tilfreds med retfærdigheden og fornuften. 
 
CH III/LG er klar over der vil være tilfælde af misbrug, men at det ikke tolereres og at det 
bør håndteres af ledelserne øjeblikkeligt. 
 
VR stillede spørgsmål vedrørende udlevering af MTS (Multi camuflage system) til de 
værnepligtige. 
 
HST forventer ikke MTS udleveret foreløbigt. Det undersøges om status for levering. 
 
CH III/LG opfordrer til alle at ”sælge” talsmandskonceptet. CH III/LG ser det selv som en 
ordning der er guld værd da det giver mulighed for at have en direkte information / 
kommunikation. 
 
LTM informerer at der er generel tilfredshed med den nye køns fælles indkvartering og at 
der er en positiv stemning. 
 
FPS spurgte ind til om der har været ønske om ændringer i forhold til blufærdigheds- eller 
religiøse hensyn, det har LTM ikke hørt noget om indtil videre. 

Kommende aktiviteter 
Landstalsmandsmøder: 
1. – 2. oktober – Trænregimentet - Vordingborg kaserne  
09. – 10. november – Trænregimentet - Aalborg kaserne 
 


