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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) 
OK Knud Engmarksgaard, Marinestaben (MST) 
 
Særlig inviteret 
OK Lars Munch Frederiksen, Center for Sergent og Maritim Uddannelse (Fg. CH SMC/NK SMC) 
 
Værnepligtsrådet 
Lars Palasin Larsen 
Mia Kleist Beanlands 
 
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 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) 
 
Ej mødt 
MG LTM (TRR/4NSEBTN) 
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2. EMNER TIL DEBAT 
 
2.1 Status fra landstalsmændene 
LTM fortæller, at det generelt ved tjenestestederne går godt. Der er fortsat problemer med 
Magnum støvlen, og mange steder er det ikke muligt at få dem byttet på depotet, og nogle 
oplever, at gejsten hos VPL er faldet lidt her i fjerde måned. 
FPS holdninger er, at fjerde måned skal være relevant, og at den er en del af den samlede 
værnepligtsperiode – samme holdninger har HST. 
HST beretter, at der er fokus på, at fjerde måned skal være uddannelsesrelevant, og at der er 
indhold nok til at fylde alle måneder ud. 
Medio maj holder HST et samlet møde med tjenestestedernes uddannelsesansvarlige, hvor 
problematikken om ’fjerde måned’ vil blive taget op.  
 
2.2 Fjerde uddannelsesmåned 
LTM meddeler, at flere af de tjenestesteder, hvor delingerne bliver splittet op i sidste måned på 
grund af HRU, opleves der en forøget sygemelding, og LTM har en mistanke om, at det kan skyldes 
at moralen falder. 
LTM fra GHR oplyser, at man ved GHR Slagelse ikke har splittet de VPL op i HRU og HBU delinger, 
og at motivationen stadig er god. Det opleves, at da de som ønsker at fortsætte i FSV har en god 
’holdning/moral’ smitter dette af på de ’tilbageblivende’ i basisuddannelsen. 
HST fortæller, at man i hæren har et uddannelsesforløb på 1 ½ år. Her er kurser og 
tjeneste/øvelser i udlandet også talt med. Denne periode er HST nu ved at ændre, således 
perioden vil komme til at strække sig over 3 år i stedet. Der kigges derfor også på, om de, som 
overgår til HRU, skal fortsætte som VPL i alle fire måneder og først efterfølgende overgå til HRU.  
Hvis man først overgår til HRU, når værnepligtsperioden er fuldendt, vil det give mere tid for BM at 
vurdere og afprøve ansøgere. Det vil også give ansøgere mere tid til at overveje, om de virkelig har 
lyst til at søge en HRU eller GSU. Det vil tage hensyn til den enkelte og systemet også, da det 
opleves, at mange når at trække deres ansøgning tilbage. De har søgt uddannelsen på et lille 
grundlag og finder efterfølgende måske ud af, at en UDD i FSV alligevel ikke har interesse for dem. 
Dette kan måske undgås, hvis ansøger får lidt mere tid at opleve FSV og derfor har mere baggrund 
at søge på. 
 
2.3 Magnum støvle 
HST gør endnu engang opmærksom på, at depoterne skal bytte støvler, hvis de er i stykker. HST er 
oplyst om, at der er støvler nok i systemet til dette. 
HEC og TGR kan ikke få udleveret nye støvler, og dette vil HST undersøge og kontakte depoterne. 
 
2.4 Sok, let 
HST oplyser, at en sok,let er indkøbt, og at fast personel og VPL vil få den samme sok udleveret – 
fem stk. i alt (undtaget LG og HESK).  Dog vil den gamle model sort sok bliver udleveret, indtil de er 
’i nul’ på depotet og depotet kan få nyt på lager af den nye lette. 
 
2.5 Vedr. handsker 
Til ønsket om at få en tykkere handske udleveret fortæller HST, at den bliver udleveret til VPL, men 
at der også er en tynd parade handske.  
 
2.6 Idrætstøj 
HST informerer, at der er kommet ny distributør af idrætstøj. De har lovet en leveringstid på 5 
dage, hvorfor det nu burde være slut med lange og manglende levering af idrætstøj og sko. 
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Fg. CH SMC fortæller, at SMC tidligere har haft problemer med udlevering, blandt andet på grund 
af manglende hyldevarer og specielle størrelser. Der er stor fokus på dette fra ledelsens side. 
 
2.7 Andet 
FPS foreslår, med baggrund i den ofte debat om hvad VPL skal have udleveret og forskellighederne 
i det som faktisk bliver udleveret, at man på LTM-mødet får udleveret en materielliste for hvad 
VPL i henholdsvis SVN, FLV og HRN skal have udleveret. 
HST vil udlevere materiellisten på CENTA og kigge på mulighederne for, hvordan det ellers kan 
gøres. 


