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Til stede var:  
 
Værnepligtsrådet (VR) 
Lars Palasin Larsen 
Christian Mike Fogh Poulsen 
Karina Møller (ADMSBH/VR)  
Amanda Niess Sørensen (journalist SOLDATEN) 
 
Landstalsmænd (LTM) 
Michel Bondo Hansen (TGR) 
Peter Hannibal de Neergaard (IGR) 
Malene Bundgaard Jensen (TRR/4NSBTN) 
Malte Hammar Nielsen (HEC) 
Nikolaj Koudal Jensen (JDR) 
Kristian Dølby Olsen  (TRR) 
Linnea Brammer  (GHR) 
Thomas Prosberg (HESK) 
Nikolaj Anders Kjær-Hansen (AFTC)  
Rasmus Friis (III OPKBTN/GHR) 
Christian Groth Dencker (LG - ÆLDSTE)  
Esben Bukh (LG- YNGSTE) 
Henriette Lønne-Madsen (SMC) 
Jesper Kobbernagel (DNBR) 
 
 
Løbesko 
Ved GHR er der stadig MG der ikke har fået udleveret løbesko. 
Der er blevet  udleveret løbesko til VPL hvor støtten i skoen (pronering/neutral) ikke passer til  
MG. 
VR undersøger med FSU, om der er konsekvenser ved at brug af løbesko med støtte til en ’neutral’ 
løber. 
 
Udrustning 
SMC mangler generelt meget udrustning og udrustning i rigtige størrelser. SMC fremsender 
mangelliste til VR. 
 
Støvler 
TGR har kun fået udleveret et par støvler. Ifølge normeringslisten udleveres der to par. 
 
Rygning: 
Det er konstateret at der fortsat er ’særlige vilkår’ for rygere – og at der pågår sanktioner, som 
ikke fremstår hensigtsmæssige. HST  
 
Valggruppemøder 
Ved GHR – III OPKBTN er der ikke afsat tid i tjenestetiden til valgruppemøder.  
VR oplyser, at Jf. B. 4-38 Bilag 2, punkt 1,d – Valggruppemøder: 
(uddrag) En talsmand er berettiget til i en halv time af tjenestetiden normalt hver uge efter vedkommende chefs 
nærmere bestemmelse at afholde møde med sin valggruppe, medmindre særlige tjenstlige hensyn i det enkelte 
tilfælde er til hinder herfor. Såfremt der opstår behov for at afholde et møde af længere varighed, og 
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tjenestetilrettelæggelsen ikke er til hinder herfor, kan vedkommende chef give tilladelse hertil, dog højst til møde af 1 
times varighed…… 
 
Pauser 
LTM beretter, at rygerne oplever, at der ikke bliver afsat tid nok til pauser hvor man kan nå at 
ryge, da rygeområderne ligger væk fra ’pausestedet’. 
 
Engangshandsker til brug ved VEDL med Breakfree 
Det bliver tilladt ved GHR at VEDL uden engangshandsker – da der ikke er handsker til rådighed. De 
VPL blev spurgt, om de ville VEDL uden eller om de ville vente til senere på aftenen. VPL valgte at 
VEDL uden.  
 
HST oplyser, at arbejdsmiljøreglerne på området er entydige og kan ikke fraviges, og behandler 
problematikken. Engangshandsker er en forbrugsgenstand – og kan rekvireres via 
Forsyningsbefalingsmanden 
 
Emnet er tidligere behandlet på landstalsmandsmødet 5. september 2014 og efterfølgende løftet på i FKO 

HSU hvor Forsvarsministeriet 10. oktober 2015 svarede:  
”Arbejdsmiljøloven stiller krav om brug af personlige værnemidler (handsker) ved arbejdet med våbenolie. Det betyder, 
at personel i Forsvaret ikke må vedligeholde våben uden brug af handsker, hvis der anvendes våbenolie.  
Dette fremgår også af gældende arbejdsgiverbrugsanvisning, som der refereres til i referatet fra 
Landstalsmandsmødet den 5. september 2014.For så vidt angår mulighederne for lokalindkøb af den pågældende 
karakter, vil det bero på en vurdering fra den stedlige myndighedschef.  
Henset til gældende lovkrav anbefales det, at Værnepligtsrådet i samarbejde med enhederne fortsat medvirker til at 
finde lokale løsninger, så arbejdsmiljøloven overholdes.” 

  
Gule ørepropper 
LTM har et ønske om, at ørepropperne er let tilgængelige og ikke nødvendigvis skal skrive E-attest. 
HST er på sagen. 
Generelt er der en manglende instruks i korrekt isættelse af ørepropperne. Der opleves endvidere, 
at der ikke bliver afsat tid nok – under øvelse – til at isætte ørepropperne, således de sidder 
korrekt. 
 
LBTS angående rygsæk 
LTM beretter om en generel mangel på instruks for korrekt løft/bæring af rygsæk. 
VR er blevet oplyst, at denne undervisning ikke længere bliver givet til SGE på Sergentskolen. Af 
hensyn til forebyggelse af skader, har VR løftet problematikken for HST, og de er nu på sagen. 
 
Byt til nyt 
VR opfordrede til ’byt til nyt’ når det er nødvendigt. Specifikt drejer det sig om knæbeskyttere, 
handsker og ørepropper. 
 
WIFI 
Der opleves meget dårlige WIFI forbindelser på de fleste tjenestesteders belægningsstuer. Flere 
opgiver at komme på nettet, da signalet ryger ud. Ved LG i Høvelte mangler de adgangskoder. 
 
Gult sygesikringskort 
LTM udtrykker ønske om, at få lov til at beholde det gule sygesikringskort, således VPL kan benytte 
lokal læge i garnisonsbyen, så man sparre de lange transporttider til og fra infirmerierne på andre 
tjenestesteder. 
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Udgangspunktet er, at  landstalsmændene løfter de nævnte emner på eget tjenestested og melder 
tilbage om resultaterne til VR inden næste landstalsmandsmøde 9. april 2015.  
Husk at mange emner allerede har været til behandling – Kig derfor i Emnekataloget på 
hjemmesiden værnepligtsrådet.dk under Talsmanden. 
 
Kommende aktiviteter 
Landstalsmandsmøder: 
9. – 10. april – Skive - Skive Kaserne  
7. – 8. maj – Frederikshavn - Center for Sergent og Maritim Uddannelse 
 
 


