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Status fra tjenestestederne 
• Folk er faldet godt til og er ved at vænne sig til hverdagen.  

• Der højt humør og en professionel tilgang til opgaverne. 

• De fleste ser spændt frem til de afsluttende feltøvelser og deres mærke ture. 
 

• Samarbejdet på tjenestestederne er rigtigt godt og forholdet mellem både de 
værnepligtige og i forholdet til ledelsen er der også en positiv stemning. 

• Talsmandsordningen bruges godt og er prioriteret fra den lokale ledelse, 
talsmanden bruges som facilitator og formidler.  

• Sygemeldinger er der generelt ikke noget der er særlige bemærkninger til, 
antallet er lavet og skyldes for det meste mindre skader som behandles. 

Værnepligtsrådet 
Værnepligtsrådet har sammen med journalisterne fra Bladet soldat været på 
besøg på flere af tjenestestederne og vil fortsat komme rundt til alle værneplig-
tigt enheder for at få et indtryk at hvordan det går på de enkelte tjenestesteder 
samt at tale direkte med den lokale ledelse for at hjælpe den gode og konstruk-
tive dialog der mellem ledelse og de værnepligtige. 

Rådet har desuden været travlt beskæftiget med møder i alle de udvalg hvor de 
har en plads for at være med til at bidrage med de værnepligtiges synspunkter 
samt det perspektiv de kan bringe ind i opgaverne.   

Landstalsmændene 

Uniformen 
Landstalsmændene har forståelse for den prioritering der er i forbindelse med 
valget om kun at udlevere uniform tung til de værnepligtige. 

Det er dog stadig et ønske om at der bliver kigget på muligheden for at udleve-
re hjelmhue og noget ekstra til at dække halsen i den kolde periode der ligger 
foran. 

Hjelmhue og et tørklæde eller lignende ville være en nem og let opnåelig ge-
vinst da det der noget der allerede ligger i systemet og vil være en af de ” lavt 
hængende frugter” der nemt ville kunne høstes samt give værdi og kvalitet for 
de værnepligtige. 

Det vil desuden have en stor betydning for at mindske sygefravær, da det som 
der undervises i feltkundskab at det er hovedet der er en af de primære årsager 
og steder der påvirkes af varmetab. 



- CH/III/LG - Det er en løsning der støttes af LG, samt det er noget der 
kigges på lokalt men opfordrer til at det er noget der afklares centralt da 
løsningen er umiddelbar overkommelig. 

Ejendomssættet 
Landstalsmændene har modtaget svaret fra Hærstaben omkring ejendoms sæt-
tet og vil i den forbindelse gerne bede om at få oplyst årsagen til beslutningen 
samt at vide hvad der vil ske med for eksempel underbeklædning, strømper el-
ler støvler hvis det ikke længere vil være noget man kan tage med hjem hvis 
man ønsker. 
Baretten samt et afdelingsmærke er absolut et ønske om stadig vil være noget 
man kan tage med hjem efter endt værnepligt. 

- VFK-H - Hærstaben vil ifølge aftale få videregivet spørgsmålet via VFK-F  

Hvervning 
Der er generel god information omkring hvervning til forsvarets uddannelser, 
dog lægges der stadig en forholdsvis større indsat i informationen om uddannel-
sesmuligheder ved egen enhed. 

Det betyder at informationen om andre uddannelser samt særdeles ved andre 
tjenestesteder og værn bliver nedtonet. 

Informationen omkring uddannelse til løjtnant eller til den ordinære officersud-
dannelse har nogle steder været begrænset og det har betydet at der har været 
mange ubesvarede spørgsmål som talsmændene har forsøgt at hjælpe med til 
at få besvaret. 

Det anbefales at der bliver inddraget elever eller ny uddannede i informations-
lektionerne da de vil kunne bidrage med egne oplevelser samt svare på konkre-
te spørgsmål vedrørende uddannelsen. Det kan eventuelt kombineres med be-
søg ved andre enheder. 

Der er også et ønske om informationen vedrørende mulighederne styrkes i for-
bindelse med et ønske om at skifte til andet værn eller enhed efter den almin-
delige værnepligt for at følge andre uddannelsesmuligheder eller tjenesteforløb.   

- VFK-M - har der været besøg eller information vedrørende om muligheder 
for skift til andet værn.  

- LTM - Der er som ofte meget begrænset information omkring muligheder 
for skifte til andre værn eller enheder, samt nogle enheder har slet ikke 
hørt noget om mulighederne. 

Uafhængigt af Landstalsmandsmødet var der for værnepligtige ved LG, Statik 
Display fra I/LG som var arrangeret som en del af hvervningslektionerne til de 
værnepligtige ved JDR. Statik Display viste en masse forskellige uddannelses-
muligheder, og der er flere der har tilkendegivet, at de har besluttet at søge en 
uddannelse på baggrund af det de har set.  



- FPS - Det står beskrevet i lektion 3 + 4 i uddannelsesplanerne at de vær-
nepligtige skal have en generel information omkring alle muligheder for 
uddannelse inden for alle værn og alle enheder. 

- Der er oprettet et nyt karriere site for Forsvaret: Karriere.forsvaret.dk 
Det er noget der er fokus på og der kigges konstant på muligheder for at 
forbedre informationen. Informationen kan være i overordnede punkter og 
med til at gøre alle muligheder alment kendt. Der opfordres til at kigge på 
sitet og give tilbagemeldinger omkring det.  

- CH/III/LG - Der er generelt få pladser samt det er svært at imødekom-
me alle ønsker om uddannelse men der informeres om mulighederne samt 
det opfordres til alle der ønsker om ansættelse spørger deres foresatte el-
ler på kommandokontoret hvis der er behov for yderligere information. 
Tidsmæssigt er det praktisk meget svært at finde plads i uddannelsespla-
nerne til besøg ved andre enheder, da tiden er begrænset i forhold til den 
fulde uddannelse.  

Panelet 
Panelet takker for et godt og konstruktivt møde der har givet et rigtigt godt ind-
blik i hvad de værnepligtiges tanker og ønsker og ser frem til det fortsatte sam-
arbejde. 

CH III/LG - Ros til landstalsmændene for deres løsningsorienterede tilgang og 
det gode samarbejde. Er meget glad for de positive tilbagemeldinger.  


