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Status fra tjenestestederne 
• Det går grundlæggende godt på landets tjenestesteder.  

• Der er nogle enkelte problemer i forhold til kommunikationen mellem kom-
mandokontorene og de værnepligtige. 

• Ved HESK har man fra de værnepligtiges side, udtrykt stor tilfredshed med 
muligheden for at kunne ansætte folk som konstabelelever i tiden mellem af-
sluttet værnepligt og start GSU og HRU.  

• Starten har været en brat omvæltning mellem det civile liv og det i militæret. 

• De er glade i SLFR for at være med til at genoprette et regiment, og er sam-
tidig glade for at være de første til at gennemføre værnepligten der. 

• De værnepligtige oplever forskelle, delingerne og kompagnierne imellem i 
forhold til hvor hårdt de bliver kørt. De delinger der bliver kørt hårdest og 
holdt længst, har et indiskutabelt højere antal sygemeldinger og infirmeribe-
søg.  

• Der er i Slagelse blevet udtrykt bekymring omkring hvordan ISS løser opga-
verne. Undervisningslokalerne er beskidte og de værnepligtige får udleveret 
lagner og håndklæder, der ikke bliver gjort ordenligt rene og bliver udleveret 
med pletter. Cafeteriet er de værnepligtige heller ikke tilfredse med og ser-
vicen bliver ikke gjort ordentlig rent.  

• Man ønsker et infirmeri for Søværnet, eller en løsning som er mindre tidskræ-
vende end den nuværende. Her er man kede af at besøg hos infirmeriet tager 
en hel dag ud af uddannelsesprogrammet.  

• Det er kommet bag på mange af de værnepligtige, hvor hård og tidskræven-
de, værnepligten er.  

• Der er i LG blevet udtrykt utilfredshed overfor manglende indsats fra FES 
vedrørende vedligehold af bygninger og elektricitet, som giver udfordringer i 
forhold til undervisningslokaler. Det er blevet meldt, men man har ikke set 
nogen udbedring i processen.  

• Der er problemer med afløb og lys i Fredericia. Her er problemerne også fejl-
meldt gentagne gange. Der er dog desværre ingen udvikling sket. Der er nu 
værnepligtige, der ikke har haft lys på toiletter og stuer siden de startede d. 
5/8.  

• Generelt blandt landstalsmændene er man opmærksom på, at der generelt er 
for mange besøg ved infirmeriet.  

• Der er svar fra hærstaben vedrørende supplementssættet. De værnepligtige 
må beholde de materialegenstande som er tættes på kroppen. Tidligere hed 
supplementsættet ejendomssættet. Effekterne må - ligesom de i det tidligere 
ejendomssæt - ikke videresælges.  

 



 

 

 

Værnepligtsrådet 
 
Rådet har været rundt til alle værnepligtsenhederne for at holde oplæg om 
Talsmandsordningen og de muligheder og opgaver, der er der. Udover oplæg-
gene afholdt rådet desuden møder med den lokale ledelse på landets kaserner. 
Siden da har rådet og bladet SODLATEN besøgt de værnepligtige ved IGR, TRR 
Aalborg og på DNBR. Rådet har deltaget i deres møderækker og har herigennem 
haft lejlighed til at træffe og danne relationer til folk fra forskellige dele af For-
svaret. Slutteligt har rådet deltaget i kurser, der hjælper det interne samarbej-
de.  

 

  



Landstalsmændene 

Mentorordning 
 

Man ønsker at udbrede den mentorordning der er udviklet og implementeret hos 
GHR i Slagelse. Slagelse bliver fremhævet som det gode eksempel, idet man 
har rigtig gode erfaringer med brugen af en mentorordning for både mænd og 
kvinder. Her oplever man at mentorordningen kommer problemerne i forkøbet, 
hvorimod de værnepligtige oftest først opsøger en socialrådgiver, når skaden er 
sket. Dette er blevet fremhævet af LTM TRR Aalborg som et problem, de lokale 
socialrådgivere har givet udtryk for. Det er ikke alene de værnepligtige som kan 
lide mentorordningen, men også det faste personel, hvorfor der har været stor 
rift om pladserne som mentor.  
Uddannelsen af mentorerne er ikke gratis. Der er et ønske om at uddanne 18 
nye mentorer, men der er ikke nogen, der vil dække beløbet. Der skal bevilliges 
60.000 kroner og uddannelsen er ikke alene forbeholdt mentorer fra GHR. Man 
oplever at mentorordningen bliver brugt meget hyppigere end ”personlig rådgi-
ver” som findes hos LG og derfor ser man gerne mentorordningen bliver ud-
bredt. Mentorerne er erfarne personer i systemet med militær baggrund, som 
de værnepligtige bare kan ringe til, hvis de har behov for det.  

 

FKO-H – Tager fat i SSG Kenneth Legér omkring yderligere spørgsmål omkring 
mentorordningen.  Der blev for nogle år siden lanceret en mentorordning for 
kvinder. Mentorordningen skal måske reevalueres eller opdateres. KN Marie 
Hagsten tager det med hjem igen. 

FPS – Man har søsat et projekt, OPRK, som lidt har det samme formål. 

GHR, Rønne – MJ Claus Rohde er nysgerrig på ordningen og synes det er en 
god idé. Han foreslår desuden at man synliggør de personlige rådgivere. Vil ger-
ne dykke ind i mulighederne og undersøge, hvad man kan gøre. 

 

 
  



Problemer med ISS/FES 
 
Der er gennemgående problemer med den service, som ISS/FES leverer. Un-
dervisningslokaler bliver ikke gjort ordentligt rene, og der er store problemer 
med fejlmeldinger. I Oksbøl og Slagelse falder døre af hængslerne. Dette er 
især et problem for GHR HESK, der har udleveret gallastumper til mange tusin-
de kroner, der ikke kan låses inde. I Fredericia er der ikke lys på nogle stu-
er/toiletter og der kommer vand op af afløbet når man bruger vand. Det skaber 
problemer i forhold til hygiejne og ekstra pres hos de stuer, som rent faktisk har 
et funktionelt afløb. Her bliver spurgt til om man kan ansætte en vicevært som 
kunne løse småproblemer som at skifte en pære, rense afløb mm. Viceværten i 
Fredericia må ikke fikse småproblemer før ISS og FES har godkendt problemer-
ne, hvorfor der stadig er nogle stuer der er uden lys og har været det siden 
primo august.  

FKO H – Bliv ved med at fejlmelde. Der er øget fokus på det fra hærstabens 
side. CH HKO har i sidste uge været til møde med FES. FC har desuden fokus på 
området. Det bliver taget med tilbage til Forsvarskommandoen. 
 
FPS – Opfordrer rådet til at tage kontakt til FES og invitere dem med til næste 
møde. Fra fast personels side har man de samme problemer. 

GHR, Rønne – Det er et gennemgående problem med den ringe service. Synes 
at der burde være øget bevågenhed på sagen. Midlerne er desværre små i for-
hold til lys og rengøring på kasernerne. Forsvaret har betalt ISS for løse en op-
gave. Derfor kan man ikke bruge ressourcer på det fra bataljonernes side.  

 

 

  



Høreværn på skydebanen 
På tværs af alle regimenter og værn har man oplevet at ørepropper ikke dæm-
per tilstrækkeligt. Det er de værnepligtiges oplevelse, at ørepropper dæmper 
tilstrækkeligt ved skydninger med løs ammunition, men ikke med skarp.  
Man ønsker derfor fra de værnepligtiges side at der kommer høreværn ud på 
skydebanen som kan gå på skift mellem de værnepligtige som skyder, så kun 
makkersikkerhed og skytten bærer høreværn.  
At ørepropperne ikke dæmper nok, kommer desuden til udtryk ved at befa-
lingsmændene selv benytter høreværn på skydebanen. Nogle endda med øre-
propper under. Værnepligtige oplever desuden, at de ikke får dem i rigtige stør-
relser, og at de tager for lang tid at anlægge. Såfremt man benytter sig af de 
gule, skal disse desuden udskiftes efter fem gange, hvilket der ikke instrueres 
ordentligt i.  
Problemerne har allerede vist sig nu: 
 

- Værnepligtige har allerede på nuværende tidspunkt oplevet nedsat hørelse 
eller syngende hvin for ørene. 
 

- I Skive bliver man kun målt på et øre, så man oplever ørepropper ikke 
passer hvis man har forskellige øre. 
 

- Nogle steder skal man deles to og to om en pakke gule ørepropper og må 
selv investere i nye ørepropper hvis man smider dem væk.  
 

- De værnepligtige oplever at der ikke er tilstrækkeligt med tid til at ind-
sætte ørepropper korrekt og ordenligt. 

 
FKO-H – Der skal være øget fokus på undervisningen i at ørepropperne bliver 
placeret korrekt og får dem udleveret i korrekte størrelser. Marie Hagsten forhø-
rer sig ad, om hvad det vil koste med høreværn og undersøger om det er noget, 
man kan få udleveret på skydebanen. De værnepligtige opfordres desuden til at 
udfylde en MMR-fejlmeldingsblanket på forsvarets materiel, der ikke fungerer 
tilstrækkeligt. Får man reduceret hørelse, så skal man melde det som arbejds-
skade. 

- Problemet vil blive nævnt for en arbejdsmiljøinspektør.  
- Beder de værnepligtige landstalsmænd om selv at undersøge, om man lo-

kalt kan indkøbe 20 høreværn til skydebanerne. 

 
Man har ved JDR 29. august rejst en sag vedrørende EP5 ørepropper. 5 myn-
digheder tilkendegiver at de også har problemer. Man er derfor begyndt at ud-
levere de gule ørepropper. Anbefaler at man skriver MMR-fejlmeldingsblanket.  
 
  



Forsvarets dag/information før værnepligten 
 
Der er et stigende problem med at folk på forsvarets dag fejlscreenes, pådrager 
sig skader inden aftjening af værnepligt eller at folk snyder sig skadesfri.  
Værnepligtsrådet har foretaget en undersøgelse med +900 respondenter, hvoraf 
ca. 20 % af de værnepligtige har pådraget sig en skade siden Forsvarets dag. Af 
de værnepligtige der har pådraget sig en skade, har 40 % på nuværende tids-
punkt stadig en skade.  
 
De værnepligtige oplever desuden, at de inden værnepligten er for dårligt klædt 
på i forhold til information. Undersøgelsen peger desuden på, at 60 % ikke har 
set de informationsvideoer, de enkelte tjenestesteder har. Der er gode erfarin-
ger med afholdelse af orienterings/inspirationsdage, der giver et reelt indblik i 
det at være værnepligtig. Der er information tilgængelig om værnepligten, som 
den enkelte modtager i E-boks. Dog er det ikke alle, der får kontrolleret den 
hyppigt nok. Det efterspørges derfor, om beskederne kan sendes som SMS´er.  
    
FPS – Sessionsdelen har til formål at undersøge, om man er egnet til værne-
pligt/værneret. Der er ikke siden 2010 indkaldt værnepligtige til forsvaret på 
baggrund af det trukne lodnummer.  

Der ses en tendens til, at sessionssøgende nogle gange forsømmer at oplyse om 
eventuelle skader, som kan have indflydelse på egnetheden til værnepligtstje-
neste. Værnepligtsuddannelsen ses som en attraktiv uddannelse, hvorfor frivil-
ligheden er meget høj.   

I forhold til en evt. tvangsindkaldelse af værnepligtige, kan der ikke sorteres 
blandt ansøgerne ud fra kvalifikationer eller kompetencer. Der kan kun tvangs-
indkaldes på baggrund af trukne lodnummer.  

GHR, Rønne – Man har et ønske om at alle der kommer, er så fit som muligt. 
Det er ærgerligt, at folk melder sig med hjertefejl, psykiske eller fysiske pro-
blemer. De bliver kasseret allerede i første uge, og har dermed taget pladsen 
fra andre, som var sunde og raske.  

For at give et mere retvisende billede af hvad der sker i Rønne, opdaterer vi nu 
vores pjece.  

FKO H – E-boks kan hentes som app. Den teknologiske tilgang blandt unge 
burde være stor nok til at man kan engagere sig bare en lille smule i forhold til 
E-boks.  



Panelet 
Om lidt skal der søges HRU søger 540 ved alle myndigheder mellem 16 i Vor-
dingborg og 116 i Haderslev. Panelet opfordrer derfor landstalsmændene til at 
anbefale deres kollegaer at søge. 

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. 


