
Emnekatalog vedrørende spørgsmål fra Værnepligtsrådet 

Lbr. Nr. Oprettet Beskrivelse Ansv. Støtte af Svar/Bemærkninger 

1 Landstalsmandsmøde APR 2015  Magnus støvlen, kamp FMI HST 

Der er lavet MMR på nævnt produkt, og 
fremtidige VPL hold vil få udleveret 1 let- og 
svær støvle. 

2 Landstalsmandsmøde APR 2015  Sok,let FMI/HST HST 

Der bliver ikke udleveret en sok,let, da det 
ikke er stående på nomeringslisten. Sok,let 
blev ønsket grundet dobbel sok princippet, 
ved at undgå vabler.  

3 Landstalsmandsmøde APR 2015  Toiletbesøg i felten ENH/MYN FPS/HST 

LTM beretter om, at der er manglende 
mulighed for toiletbesøg i felten. FPS referer 
til at det er en menneskerettighed. Derved 
skal de VPL tilspørger ENH/MYN, hvis der 
evt. er behov for festivals toiletter.  

4 Landstalsmandsmøde APR 2015  Kvinders kontrakt/rettigheder ENH/MYN FPS 

LTM beretter om, at der i tilfælde er 
kvindelige VPL som ikke kan varetage sin 
tjeneste pga skade, har været udsat for at 
være tvunget til at opsige sin kontrakt. 
Hvorimod det skulle have været TJ-stedet 
der skulle have opsagt den kvindelige VPL. 
Der refereres til referatet fra 
Landstalsmandsmøde i APR 2015. 

5 Landstalsmandsmøde  MAJ 2015 4 uddannelses måned HST HST 

LTM beretter om, at det ødelægger 
holdånden for delingen når HRU/GSU har en 
opstart i 3 udd. Mdr.. Løsningen er, at HST 
har ændret indkaldelsen for HRU, som udgør 
at de først påbegynder deres udd efter 
deres værnepligt.  

6 Landstalsmandsmøde MAJ 2015 Handsker FMI/HST   

Der er ønsket udleveret en tyk kamp 
handske, da de nuværende tynde kamp 
handsker hurtigt går i stykker. HST nævner 
at der udleveres efter årstiderne, og derved 
til de VPL vinter hold.   



7 Landstalsmandsmøde MAJ 2015 Idrætstøj HST   

Lang leveringstid på idrætstøj. Skiftet 
leverandør der lover kortere leveringstid.  

8 Landstalsmandsmøde MAJ 2015 Nomeringsliste HST   

HST udarbejder en general normeringsliste 
for VPL, for at sikre alle får hvad de er 
berettiget til.  

9 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Sygemelding ENH/FPS FPS 

LTM beretter om udfordring ved 
sygemelding dertil skadet i tjeneste. Der er 
tale om en manglende kommunikation, en 
fritagelses seddel. Dette skal udarbejdes 
med ENH/MYN, hvis der ønskes sådanne.  

10 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Kamp støvle, Magnum FMI HST 

Klager af dårlig støvle. Disse vil bilve 
udleveret, til lager er opbrugt. Der er 
mulighed for at få byttet til Alt-Berg støvlen, 
ved ENH/MYN depot. 

11 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Sok,idræt FMI HST 

HST påpeger at muligheden for en sok til 
idræt er blevet fravalgt i forbindelse med 
indgåelsen af Forsvarets aftaler omkring 
idræts tøj. 

12 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Idrætstøj   HST 

Leveringstiden og kvaliteten er ikke 
tilfredsstillende. VR har oprettet MMR på 
ovennævnte og afventer tilbagemelding.  

13 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Ørepropper FMI HST 

Der er nye ørepropper ved ENH/MYN depot, 
hvor VPL har fortrinsret til disse. Ingen 
lægeerklæring er nødsaget til udlevering af 
disse.  

14 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Wifi ENH/MYN HST 

Der klages over den dårlige internet 
forbindelse. Dette skal løftes lokalt, 
eftersom der er de enkelte ENH/MYN der 
har lavet en lokal aftale.  



15 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Vaskemuligheder ENH/MYN HST 

Der er ved tjenestesteder udfordringer 
omkring vaskemuligheder og deres 
servicering, da der enkelte steder er 
ødelagte vaskemaskiner og oftest ikke antal 
nok. HST påpeger at dette skal løftes lokalt, 
da det er en lokal aftale der er indgået. 
Hermed påpeger FPS at vaskeretten for 
værnepligtige blev i 2011 afskaffet med 
baggrund i udviklingen og introduktionen af 
ny beklædning.Der blev samtidig indført, at 
værnepligtige fik udleveret 5 stk af hver 
beklædningsgenstand som blev berørt af 
afskaffelsen af vaskeretten.FPS anbefaler 
dem som har behov, kan LTM i de lokale 
Samarbejds- og koordineringsudvalg, udvikle 
lokale aftaler omkring de værnepligtiges 
muligheder for selvfinansieret vask af 
udleverede beklædningsgenstande.        A. 
FAG 41-13 ''Bestemmelser for 
Forsyningsforvaltning af materiel ved 
myndigheder i hæren'' af 2005-12-08, tillæg 
F II, pkt. 8.                                          B. FMN 
skrivelse 2010/003711 af 26. juli 2011 vedr. 
Forsvarsministeriets godkendelse på 
afskaffelse af vaske retten. 

16 Landstalsmandsmøde SEP 2015 Forholdskarakter ENH/MYN HST, FPS 

LTM beretter omkring ønske for flere 
karaktere i løbet af VPL perioden, for at vide 
hvad der skal forbedres. HST opfordrer til at 
man generelt selv er aktiv og spørger 
vedrørende ens aktivitet i tjenesten.  



 

17 Landstalsmandsmøde NOV 2015 Svarfrist på HRU ansøgninger HST/FPS HST/FPS 

Siden sidste værnepligtshold er 
ansøgningsfristen og start på HRU blevet 
rykket for at give de værnepligtige længere 
tænke tid. LTM fortæller, at de ønsker et 
svar på om de er kommet ind i HRU'en 
tideligere end 3 uger før de stopper. Derfor 
ønskes der, at der bliver kigget på 
muligheden for at rykke svar fristen tilbage. 
HST udtaler at de gerne vil kigge på det, da 
de godt kan se problemet. 


