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3. 1. INDLEDNING
Under de månedlige landstalsmandsmøder deltager et panel bestående af repræsentanter fra
forsvarets niveau I og II myndigheder. Her har de værnepligtige (VPL), landstalsmænd (LTM) og
Værnepligtsrådet (VR) mulighed for at fremlægge aktuelle emner og problemstillinger for disse
myndigheder.
Panelet
OL Tage Byrnak, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
KL Morten Juster, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
KN Henrik Bull, Hærstaben (HST)
KN Lasse Krogh Søegaard, Flyverstaben (FST)
KK Ole Toft, Marinestaben (MST)
Særlig inviteret
OL Susanne Skov, 2. Explosive Ordnance Disposal Bataljon/Ingeniørregimentet (BTNCH/IGR )
Landstalsmænd (LTM)
MG Esben Bukh (LG)
MG Nikolaj Koudal Jensen (JDR)
MG Linnea Brammer (GHR)
MG Rasmus Friis (GHR/III OPKBTN)
MG Thomas Prosberg (HESK)
MG Malene Bundgaard Jensen (TRR/4NSEBTN)
MG Peter Hannibal de Neergaard (IGR)
MG Michel Bondo Hansen (TGR)
MG Kristian Dølby Olsen (TRR)
MG Nikolaj Anders Kjær-Hansen(AFTC)
MG Niels Peter Rødgaard Andreasen(SMC)
MG Jesper Kobbernagel (DNBR)
Talsmand
MG Mia Kleist Beanlands (HEC)
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2. EMNER TIL DEBAT
2.1 Status fra landstalsmændene
Der er en generel opfattelse af, at de VPL er glade, og der ikke længere er samme mængde
sygemeldinger, som nævnt ved sidste landtalsmandsmøde.
LTM spørger, om der er regler for hvad og hvor meget af ens kammeraters udrustning man må
bære rundt på, når kammeraten ikke selv kan klare det.
VPL har ved lign. oplevelse bedt om at få lov til at fordele den ekstra vægt blandt kollegaerne,
hvilket ikke var blevet efterkommet, da den VPL var ”en stor og stærk mand”.
LTM stiller spørgsmålet, fordi der er opstået fysiske skader på baggrund af, at VPL får tildelt ekstra
byrde ved ”kammerathjælp”.
FPS understreger, at det ikke må være en straf. Blikket skal være rettet på mandskabsbehandling.
Problematikken, hvor VPL får ekstra byrde at bære på, skal løftes og drøftes hos ENH.
Hvilke spillerregler skal der være? Hvordan fordeler vi den ”ekstra byrde” mm.?
HST beretter, at ressortansvarlig myndighed kigger på infanteristen og dens oppakningen mht. til
vægt. Også FPS opfordrer til at tage en snak med BM.
En VPL er i forbindelse med skydebaneøvelse blevet ansvarlig for våbene fra to kollegaer, som var
kørt ind. LTM spørger hertil, om det er forsvarligt, at bære flere våben på en gang?
Hertil svarer HST, at det er ok, så længe det sikkerhedsmæssige bliver overholdt.
BTNCH/IGR fortæller, at der er stor fokus på LBTS.
Der bliver givet én lektion af LBTS. Men FPS beretter, at ”undervisningen” som sådan fortsætter i
praksis under uddannelsen.
Hærstaben oplyste at nuværende fagplan i MFT (Militær Fysisk Træning) er blevet opdateret. Et af
områderne som er blevet justeret i fagplanen er bl.a. LBTS. Samtidig har Hærens Sergentskole sat
større fokus på bl.a. LBTS under deres uddannelse.
FPS opfordrer til kammerathjælp – at man skiftes til at tage slæbet, så det ikke kun er én, der tager
slæbet.
2.3 Magnum støvlen
LTM informerer om, at støvlen hurtig bliver slidt.
HST svarer, at hvis der er gentagende problemer med Magnum, kan man få udleveret støvlen Altberg. HST vil undersøge, om det er nået ud til depoterne. Til reminder er VPL normeret med et par
let og et par svær støvler.
Panelet opfordrer, at VR sender en samlet MMR til Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse.
LTM er blevet oplyst om, at VPL i SVN kan få indlæg til støvlen og ønsker at vide, om det også
gælder for i HRN? HST svarer, at specialindlæg til støvler er baseret på en lægelig vurdering.
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2.4 Sok, let
LTM ønsker at få udleveret en tynd sok for at undgå vabler - så man har en tynd og tyk sok på
samtidig.
MST er bekendt med en ny tynd sok, og HST vil undersøge, hvad der står på normeringslisten og
giver udtryk for, at det selvfølgelig er vigtigt at undgå vabler.
2.5 Mulighed for ’toilet-besøg’ i felten
LTM beretter om, at der er manglende mulighed for toilet-besøg i felten. Der ønskes
festivaltoiletter i øvelsesområder, hvor det er muligt. Det er ofte, at der ikke er tid nok eller at VPL
ikke har mulighed for at gå på toilettet, når det er nødvendigt. Det er ikke holdbart, ikke at få eller
have mulighed for at komme på toilet inden for en vis given tid eller at skulle holde sig en hel dag i
felten.
BTNCH/IGR fortæller, at der er et Mangfoldighedsdirektiv, der foreskriver, at der skal være en
kvindementor til rådighed for kvindelige værnepligtige.
2.6 Kvinders kontrakt/rettigheder
LTM gør opmærksom på, at der er flere TJ-steder, hvor kvinderne ikke har fået gennemgået deres
kontrakter.
Desuden opleves det, at kvinderne bliver opfordret til selv at sige op, på trods af at de burde blive
hjemsendt – som ved f.eks. skade, hvor de ikke længere kan følge tjenesten.
FPS vil oplyse ENH om, at de skal være opmærksomme på, at informere kvinderne om deres
rettigheder, når kontrakterne bliver fordelt til kvinderne.
FPS samt HST vil minde ENH om dette på de respektive A-møder.
BTNCH/IGR fortæller, at de informerer kvinderne om, at der er to muligheder for at blive
hjemsendt ved skader, enten ved de selv siger op eller Forsvaret opsiger deres kontrakt.
Det er op til kvinderne selv at vurdere hvilket valg, de vil træffe.
Det kan være en fordel for kvinderne selv at sige op, hvis de har et ønske om at søge GSU eller
HRU, da de i perioden under en eventuel hjemsendelse med opsigelse fra forsvarets side vil blive
betragtet som VPL.
FPS oplyser, at sagsbehandlingstiden godt kan vare en måned til halvanden. Kvinden står i den
periode som ’tjenestegørende’, hvilket kan betyde at længden af den i princippet aftjente
værnepligtsperiode(på værnepligts lignende vilkår) kan løbe op i en længde, hvor man ikke kan få
lov til at aftjene en ny værnepligt. Dette er oftest ved et tjenesteforløb, som varer over halvdelen
af ens periode af den aftalte værnepligt. Derved kan man ikke søge en ny værnepligt og man
mister derfor muligheden for at søge en uddannelse i forsvaret, hvor det kræves, at man har
fuldført sin værnepligt.
Derfor bliver kvinderne oplyst om, at de enten kan vælge selv at sig op eller blive hjemsendt (ved
skade).
FPS fortæller, at kvindens mulighed for genindkaldelse efterfølgende bliver vurderet ud fra den
enkelte sag.
3 FRA SIDST
3.1 WIFI
JDR har fået internet.
Man kan generelt ikke komme på streamingstjenester, da det tager for meget båndbredde.
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3.2 Break Free
Der er fortsat ikke nok fokus på at opretholde reglerne vedr. brug af engangshandsker ved brug af
Break Free.
FPS foreslår, at LTM skitserer reglerne endnu engang og hænger reglementet op på pudsestuen,
således VPL og BM er oplyst om reglerne.
HST gør opmærksom på, at det er en ’ikke lovlig given ordre’ at bede VPL om ikke at overholde de
arbejdsmiljøregler, der er givet til f.eks. brug af Break Free.
MG-forsyner er indgangsvinklen til forsyneren i enheden. Han kan også være behjælpelig med at
sørge for at der er adgang til engangshansker på pudsestuerne. Men overordnet er det
arbejdsgiver- og chefansvar at arbejdsmiljøloven overholdes.
3.3 Rygning
HST fortæller igen, at Forsvarets rygepolitik er gældende for alle, uanset rang både i positiv og
negativ retning.
Ved HEC og LG er der specifikke områder specielt for VPL, hvor de må ryge.
På spørgsmålet, om det er ok, at BM tegner en firkant op på græsset, og hvor kun én VPL må ryge
ad gangen, mens de resterende må stå og vente til der bliver plads i firkanten, og hvis de kan nå
det inden for pausetiden, svarer BTNCH/IGR , at LTM skal løfte det for ENH CH eller BTNCH.
3.4 Manglende udrustning - SVN
SMC har ikke længere problemer med manglende udrustning.
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