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Valg til Værnepligtsrådet 2019-I 
Der blev på landstalsmandsmødet afholdt valt til Værnepligtsrådet for næste periode. 
Alle tjenestesteders landstalsmænd samt alle tillidsvalgte talsmænd havde mulighed for at 
stille op til valget, selve valget blev afholdt umiddelbart før paneldebatten og følgende blev 
valgt.  
 
MG Nicolai Hede Nielsen, Værnepligtsrådet (Genvalg) 
MG Amalie Hollmann Andersen, Hærens Efterretningscenter (HEC) 
MG Christian Hykkelbjerg Bruhn, Den Kongelige Livgarde (LG) 

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. 
 

• Talsmandsordningen fungerer stadig rigtig godt og bliver brugt som et vigtigt bindeled 
mellem både kollegaer og ledelsen. 
 

• 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 offi-
cersuddannelserne.  
 

• 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 forsat besøgende ved tjenestestederne med journalisterne 
fra Bladet soldat for at få et indtryk at hvordan det går på de enkelte tjeneste-
steder samt at vedligeholde det gode samarbejde der med den lokale ledelse for 
at hjælpe den gode og konstruktive dialog der mellem ledelse og de værneplig-
tige. 

Rådet har desuden været travlt beskæftiget med møder i alle de udvalg hvor de 
har en plads indledt forberedelserne til at overdrage hvervet som rådsmedlem 
til de nye der starter ved Værnepligtsrådet d. 1. december.   



Landstalsmændene 

Uniformen 
Uniformet er stadig et af de punkter der arbejdes med for at forbedre det de værnepligtige 
har til rådighed. Nu da man er på vej ind i den køligere periode er der opmærksomhed på at 
der er behov for der bliver kigget på varmere inder beklædning samt at der er noget vindtæt 
til rådighed. Uniformen og det udleverede er tilstrækkelig hvis der kigges på at det er aktivi-
teter hvor man er i bevægelse, men der er lange perioder f.eks. på skydebane, skydelejer 
samt i udendørs lektioner hvor der er lange vente perioder hvor man ofte kommer til at fry-
se. Det er bevist at indlæringen og opmærksomheden daler hvis man står og fryser. 

- HST – Hærstaben anderkender problematikken og er i øjeblikket ved at kigge på 
iklædningen for de næste indkaldelseshold og ser på mulige forbedringer i forhold til 
det der er udleveret i øjeblikket. Hærstaben vil give tilbagemelding til Værnepligtsrå-
det. 
 

- CH 1DAA. – Kender til udfordringen og det er noget der også arbejdes på lokalt. 

Ejendomssættet 
Spørgsmålet vedrørende ejendomssættet er stadig et af de punkter der har væ-
ret talt meget om samt hvad sker de med det når det fra næste hold ikke læn-
ger bliver til personlig ejendom. 

- HST – Ejendomssættet bortfalder i sin nuværende form. Den primære år-
sag er der er behov for at effekterne i størst muligt omfang vil blive brugt 
i den beredskabsbeholdning de skal opbygges samt at der er truffet afta-
ler omkring at det der ikke længere kan bruges bliver genanvendt, det er i 
forlængelse forsvarets ønske om at blive en mere grøn løsning ved at 
genanvende og genbruge det materiale vi har 
 

- LTM – Landstalsmændene er glade for den uddybende forklaring og støt-
ter op om de nye tiltag. Det er dog stadigt et ønske at de værnepligtige 
for lov til at beholde i hvert fald en af deres baret med tilhørende mærker 
samt eventuelle REX mærker. 

Efter mødet er der kommet supplerende svar på forespørgslen vedr. Ejendoms-
sættet. HST har tidligere meldt ud at ejendomssættet, med iværksættelse fra 
FEB 19 holdet, ville blive erstattet med et Supplementssæt, og ikke længere 
kunne beholdes ved hjemsendelse. Det blev i den forbindelse aftalt at baret og 
afdelingsmærke fremadrettet, kunne beholdes. Denne udmelding ændres her-
med til følgende: 

• Supplementssættet vil stadig erstatte Ejendomssættet (reelt blot en ændring 
af navnebetegnelse) 

• Supplementssættet kan beholdes, såfremt det ønskes. Hvis den hjemsendte 
ikke ønsker at beholde sættet, eller dele heraf, vil det også være en mulig-
hed. 



• Den hjemsendte soldat vil blive ’designeret’ til eventuel tjeneste i det Natio-
nale beredskab, hvorfor Supplementssættet skal medbringes, ved eventuel 
indkaldelse de efterfølgende 5 år. Soldater som ikke har beholdt deres Sup-
plementssæt, vil blive iklædt ny udrustning ved eventuel indkaldelse. 

 
Baggrunden for ovenstående beslutning skal ses i at FMI ikke har opnået en af-
tale med civil interessent, om at genbruge materiellet.  
Derfor vil delene fra Supplementssættet enten blive kasseret eller genanvendt 
ved fx praktikperioder i Hæren.  
 
Det skal igen præciseres, at hvis man vælger at beholde Supplementssættet, 
eller dele heraf, at det til eget brug og ikke til brug for videresalg.  
Videresalg er ikke tilladt. 

Forholdskarakter 
Forholdskaraktererne har givet store udfordringer ved forskellige tjenestesteder. 
Udfordringerne har tildeles været at det ikke har været helt klart hvad begrun-
delsen har været, samt der har været større forskelligheder på tjenestestederne 
eller i samme enhed. 
Det har opleves som om at der bliver givet bedre eller forskellige karaktere til 
dem der søger videre i forsvaret f.eks. HRU, SGU eller officersuddannelserne.   
 
Der efterlyses klarer retningslinjer for hvad der gives karakter for og hvordan 
man eventuelt kan spørge ind til årsagen samt hvordan man kan forbedre de 
givne karakterer. 

- HST – Hærstaben anderkender at der er udfordringer og det er noget der 
skal kigges på. Processen er allerede startet og vil blive informeret om se-
nere. 
 

- CH 1. DAA – En ny organisering af enhederne vil imødegå gå nogle af ud-
fordringerne da chefer og kommandobefalingsmænd frigives til at komme 
tættere på enhederne og bedre kunne støtte nærmede leder i deres be-
dømmelser  

  



Panelet 
Panelet takker igen for et godt og konstruktivt møde der har givet et rigtigt godt 
indblik i hvad de værnepligtiges tanker og ønsker og ser frem til det fortsatte 
samarbejde. Det er noget der bliver værdsat.  

Ros til landstalsmændene for deres løsningsorienterede tilgang og det gode 
samarbejde og den udvikling der er i deres arbejde. Er meget glad for de positi-
ve tilbagemeldinger.  

CH 1. DAA – Takker for indbydelsen og muligheden for at få et bedre indblik i 
hvad de værnepligtiges tænker og ønsker. Oksbøl er jo i denne omgang et nyt 
kapitel i at der nu er værnepligtige på stedet og det vil blive udbygget i årene 
fremover.   

 


