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Mødedeltagere
Panelet
OL Svend-Christian Just Lippert, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
OK Morten Crone Juster, Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
KN Marie Dupont Hagsten, Værnsfælles Forsvarskommando – Hærstaben (VFK-H)
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MJ Jimmi Bratved, 4. Nationale støttebataljon – Trænregimentet

Værnepligtsrådet (VR)
MG Lene Færch Overgaard, Værnepligtsrådet
MG Richard Hoffmann, Værnepligtsrådet
MG Silje Kugelberg Madsen, Værnepligtsrådet

Landstalsmænd (LTM)
MG Mads Svennum Stenberg Havbro, Air Force Training Centre
MG Chris Berwald Hørdum, Ingeniørregimentet
MG Thomas Ditlev Skibelund, Hærens Efterretningscenter
MG Robin Emilius Larsen, Trænregimentet - Aalborg
MG Benjamin Petersen, Telegrafregimentet
MG Simon John Brønnum Søes, Trænregimentet - Vordingborg
MG Tor Blaabjerg Sørensen, Den Kongelige Livgarde
MG Christoffer Eilskov Jensen, Kongeskibet Dannebrog
MG Andreas Kargaard Alexandersen, Gardehusarregimentet - Bornholm
MG Martin Vind Larsen, Gardehusarregimentet - Slagelse
MG Kenneth Dalby, Jydske Dragonregiment
MG Sebastian Stark Danielsen, Gardehusarregimentet - Hesteskadronen
MG Lennarth J. W. Jørgensen, Center for Sergent- og Maritim Uddannelse

Øvrige deltagere
KTFM Kim Mikael Markersen, Sagsbehandler Værnepligtsrådet
MG Flemming Poul Høyer, Bladet Soldaten
MG Alma Marie Risby Nielsen, Bladet Soldaten

Gæster
OL Brian Busk, Chef 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet
CSG Rene Martin Hinrich, Flyverchefsergent

Afbud
Ingen afbud.
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Værnepligtsrådet
Besøg ved det Norske Vernepliktsråd
Siden sidste møde har Værnepligtsrådet været på besøg i Norge for at tale med deres
kollegaer i det Norske Vernernpliktsråd.
På besøget blev der holdt indlæg om både de danske og norske erfaringer og visioner omkring værnepligten.
Værnepligtsundersøgelse
Værnepligtsrådet arbejder med en undersøgelse blandt de værnepligtige.
Det er planlagt at lancere den som en elektronisk internetbaseret undersøgelse.
Det er planlagt, at undersøgelsen skal foretages 2 gange i løbet af et værnepligtshold,
første gang i starten af indkaldelsen og anden gang umiddelbart før hjemsendelse.
Valg til Værnepligtsrådet
På Landstalsmandsmødet blev der afholdt valg til Værnepligtsrådet for 2018-I
De valgte nye Rådsmedlemmer blev:
MG Silje Kugelberg Madsen, Værnepligtsrådet
MG Christoffer Eilskov Jensen, Kongeskibet Dannebrog
MG Sebastian Stark Danielsen, HESK

Status fra tjenestestederne
 Den sidste tid som værnepligtig er kommet nærmere, det giver blandede følelser blandt
de værnepligtige
Der er mange, der er kede af, at det nu er ved at være slut, fordi de nu er ved at føle sig
som uddannede soldater, der har en bedre forståelse for opgaverne.
Der er også mange, der glæder sig til at blive hjemsendt og komme videre med deres
liv, om det så er for at starte en uddannelse, et arbejde eller for at holde ferie.
Alle glæder sig alligevel til den sidste tid og de sidste feltøvelser, der er i uddannelsens
sidste måned.
 Ved flere tjenestesteder er der stolthed over, at de nu har fået deres REX mærker som
bevis for, at de nu har afsluttet udannelsens sidste feltøvelse.
 Talsmandsordningen fungerer stadig rigtig godt og bliver brugt som et vigtigt bindeled
mellem både kollegaer og ledelsen.
 Der har, ved enkelte tjenestesteder, været en lille stigning i sygemeldingerne, det er
ikke helt tydeligt hvad årsagen er men det skyldes muligvis årstiden.
 På alle tjenestesteder har der været en stor søgning på uddannelser for videre fremtid i
Forvaret, primært på HRU og GSU men også til stillinger i de andre værn samt til officersuddannelserne. Der er dog stadig udfordringer i form af, at de værnepligtige ikke føler, at de er informeret helt om de muligheder, der er ved andre tjenestesteder – og i
særdeleshed ved andre værn.
 LG har, på dette værnepligtshold, haft lidt flere hjemsendelser end tidligere, det har ikke
umiddelbart været muligt at pege på nogen enkelt årsag.
 FPS følger alle tjenestesteders hjemsendelser for at identificere årsag og komme
med mulige løsninger.
 VFK følger også antallet af hjemsendelser for alle tjenestesteder for at imødegå og
mindske antallet af hjemsendelser.
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 LG LTM har siden 3. Landstalsmandsmøde undersøgt vha. tal fra Roste, hvor mange
hjemsendelser, der har været på hans hold, hold APR17. Der startede 275 gardere i
Vagtkompagniet, og der er på nuværende tidspunkt 268 gardere, hvor 20 af garderne
ikke er i stand til at varetage vagter i den normale vagtroste.
 LG LTM udtrykker også bekymring for det kommende vagthold, hold AUG17, hvis
samme frafald af gardere skulle hænde som på hold APR17. Der starter 264 nye gardere i Vagtkompagniet fra hold AUG17.
 LG LTM pointerer, at det måske ikke virker af mange hjemsendelser, men med den
enorme arbejdsbyrde Vagtkompagniet har (jf. CH/VTKMP er steget 20 pct. de sidste
10 år), betyder denne forskel, at garderne har væsentlig mindre fri. Han påpeger desuden også, at de første måneder af det nye år er særligt belastende pga. vagttypen.
Altså, er det måske små tal i FPS, men det betyder meget for den daglige tjeneste for
garderne.
 TRR Aalborg er i øjeblikket ramt af en legionella bakterie i vandforsyningen. Det betyder, at der er opsat badecontainere, indtil bakterien er udryddet.
 CH 1/TRRBTN fortæller, at det er noget, der har højeste opmærksomhed, og der arbejdes på at få løst problematikken hurtigst og sikrest muligt.
 Til generel orientering kan det oplyses at problematikken er håndteret for denne
omgang og de midlertidige badecontainere er nedtaget igen.

Landstalsmændene
Fredensborg detachement
 Indkvarteringsforholdene på Fredensborg er udfordret. Det er blevet et større problem,
da det nu ser ud til, at der kontinuerligt skal være vagt på stedet.
 Der er ikke tilstrækkelige indkvarteringsmuligheder til, at alle kan indkvarteres, og det
har været nødvendigt at inddrage en pudsestue, der fungerer som indkvartering for 3.
vagthold. Stuerne er lavet af skillevægge, der har omtrent 20 cm afstand fra loftet, hvilket betyder, at det er meget lydt, og det er derfor svært for garderne at få ordentlig hvile.
 Forplejningen er også udfordret, da alt maden bliver forberedt på Høvelte kaserne og
efterfølgende bragt til Fredensborg. Aftensmåltidet skal bestilles om morgenen og bliver
så sendt som kølemad til Fredensborg, så den enkelte garder selv kan opvarme det i en
mikrobølgeovn.
 Vagtkompagniet kender til problematikken, men har endnu ikke kunne løse problemet
lokalt, og retter derfor henvendelse til VR i håb om hjælp.
 Hesteskadronen har samme udfordringer, når de har folk i tjeneste på Fredensborg.
Kønsfællesindkvartering
 Flyvevåbnet og Søværnet har ikke, som Hæren, kønsfællesindkvartering.
 LTM AFTC fortæller, at der er lavet en rundspørgeundersøgelse blandt de værnepligtige på AFTC vedrørende kønsfælles indkvartering, hvor flertallet var for kønsfælles
indkvartering. Der var kun ganske få, der var imod.
 De værnepligtige er i tvivl om, hvorfor kønsfællesindkvartering ikke er indført andre
steder end i Hæren, da Hæren har haft gode erfaringer siden indførelsen. De værnepligtige ser ingen grund til ikke at indføre kønsfællesindkvartering i Flyvevåbnet såvel som i Søværnet.
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 Der har været nævnt, at årsagen bl.a. skyldes, at man ikke vil risikere, at en kvinde
er alene på en stue med kun mænd. En anden årsag nævnes at være, at indkaldelsesholdende er så små i Flyvevåbenet og Søværnet, så hvis der er mange, der
hjemsendes, skal der rykkes rundt på stuerne netop for at undgå, at en kvinde ikke er
indkvarteret på en stue med blot mænd.
 Hos HESK er det den komplet omvendte problemstilling, man arbejder med. Hvis der
sker en hjemsendelse, løser de problemet ved at spørge den eneste mand på stuen,
om han vil flytte stue, eller om han vil blive boende. Når spurgt, vælger vedkomne
som regel altid at blive boende på samme stue, og problemet løses derved lokalt.
 Hos LG bor der på nogle stuer blot én kvinde på en tolvmandsstue med kun mænd,
hvilket fungerer rigtig godt. Opstår der problemer, løses de på samme måde som hos
HESK.
 Når man er ombord Kongeskibet Dannebrog, er der, grundet skibets størrelse, også
kønsfællesindkvartering, hvilket heller ikke har medbragt nogen problemer.
 VFK -H fortæller, at kønsfællesindkvartering er en stor succes i Hæren, og de konsekvenser, man var bange for ved tilføjelsen af ordningen, har været ikkeeksisterende.
Hvis problemer opstår, løses de med lokale tiltag.
 VFK-F fortæller, at det formodentligt har været drøftet blandt ledelsen på AFTC, hvor
CH AFTC har været i sin gode ret til ikke at implementere kønsfællesindkvartering.
 CH 1/TRRBTN fortæller, at der i starten var mistro til løsningen, men det blev hurtigt
gjort til skamme. Ved TRR i Aalborg er der kun gode erfaringer med kønsfælles indkvartering.
Det har givet et rigtigt godt sammenhold, og der bliver altid spurgt ind til den enkeltes
ønske, hvis der er udfordringer.
Den forventede større rekruttering af kvinder er dog endnu ikke slået igennem.
 VR foreslår, at man i AFTC kigger på HBU enheder, som også har firemandsstuer,
for at sparre med dem og deres erfaringer med kønsfællesindkvartering. VR fortæller
også, at det er muligt i FBU’en at beholde det kønsopdelte bad og toilet og stadig
have kønsfællesindkvartering på stuerne.
 VR beretter, at emnet blev bragt op på landstalsmandsmødet, således det synliggøres, at FBU VPL hold AUG 2017 ønsker/ønskede kønsfællesindkvartering.
Hjemsendelses pas
 Ved Kongeskibet Dannebrog bliver der ikke udleveret et hjemsendelsespas, men man
beholder sit DSB-rejsekort.
 Problemet er, at for at rejse på rejsekortet skal man også have et militært Id-kort, og det
bliver inddraget i forbindelse med hjemsendelsen, så hvis der er kontrol, vil man få en
afgift.
 FPS / VFK-M fortæller, at alle skal have udleveret et hjemsendelsespas, når de afgår
fra tjeneste. Talsmanden bør tage det op lokalt, men hvis der opstår tvivl, henvises
der til FPS Værnepligtssektionen.
 VFK-M fortæller efter Landstalsmandsmødet, at Marinestaben har undersøgt sagen
og fundet ud af, at det bunder i en misforståelse, og de Værnepligtige fremadrettet vil
få et hjemsendelsespas ved hjemsendelsen.
Sygemelding
 På Haderslev Kaserne, hvor der ikke er et lokalt infirmeri, er det kun muligt at blive tilset
af en læge 2-3 dage om ugen.
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Det betyder, at hvis VPL skal sygemelde sig på en af dagene, hvor der ikke er en læge
på tjenestestedet, er det op til en officer eller befalingsmand at afgøre, om han er syg
eller ej.
Dette er en kritisabel løsning, og det sætter den pågældende befalingsmand eller officer
i en situation, han/hun ikke er uddannet til, hvilket hverken er til gavn for de værnepligtige eller befalingsmanden eller officeren.
Det er også noget ledelsen på Haderslev Kaserne ikke er tryg ved.
 AFTC LTM beretter, at samme problem i Flyvevåbnet bliver løst ved, at den værnepligtige får mulighed, via telefon, for at tage kontakt til en læge, og derved får en
professionel afklaring.
 VFK-H fortæller, at det ikke umiddelbart er noget, der er helt afklaret. VFK tager kontakt til FSU, der har ansvaret for infirmerierne.
 FPS foreslår muligheden i at invitere FSU med til et af de fremtidige landstalsmandsmøder for den vej få belyst problemstillingen.
 VR har siden 3. Landstalsmandsmøde været til møde i FSU, hvor problemstillingen
blev rejst. Her blev der svaret, at Haderslev Kaserne skal oprette en lokal aftale med
infirmeriet på Flyvestation Skrydstrup.

Panelet
Flyverstaben - Ingen bemærkninger.
Hærstaben - Ingen bemærkninger.
Marinestaben - Ingen bemærkninger.
Flyverchefsergent - Glad for invitationen og takker for et oplysende møde.
FPS
Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil gerne takke Værnepligtsrådet og Landstalsmændene for det gode samarbejde på vegne af panelet.
Man har været glad for de tilbagemeldinger, der har været, og en stor opfordring til at fortsætte det gode arbejde samt at gå glade ud og hjælpe med at rekruttere til Forsvaret.
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