
Lbr. Nr.
Oprettet

Beskrivelse
Ansv. Støtte af

Svar/Bemærkninger

1 Landstalsmandsmøde MAR 2011

Ulovelige rusmidler; LTM 

bakker op om 0-tolerance og 

foreslår hjemsendelse ved 

positiv urinprøve

FPT

FPT fortæller at det ikke er 

normal praksis at hjemsende 

VPL ved positiv urinprøve, 

men nærmere tildele 

disciplinarmidler. For 

egentlige misbrugere kan der 

blive tale om auditørsag og 

eventuelt afskedigelse

2 Landstalsmandsmøde MAR 2011
Fastspænding af gods og 

personel under transport
HOK

HOK opfordrer LTM til 

indledsningsvis at indskærpe 

sikkerhedsbestemmelserne på 

de lokale tjenestesteder. Hvis 

der ikke sker ændringer, er 

HOK indstillet på at følge op 

på problematikken fra centralt 

hold

3 Landstalsmandsmøde APR 2011 Frugtordning FBE

FBE oplyset, at frugten er et 

medarbejdergode, at der skal 

være et stykke til alle, og at 

den gratis frugt, så vidt 

muligt, skal være tilgængelig 

hele dagen. Til information er 

frugtordningen betalt af FKO 

via FBE

4 Landstalsmandsmøde APR 2011 Forebyggelse af skader HOK

HOK mener, at dette burde 

være praksis på 

tjenestestederne, og hvis 

ikke, bør der gøres noget ved 

det

6 Landstalsmandsmøde MAJ 2011
Varsling af forlænget tjeneste 

ift øvelsesliste
OKO

FPS udtalte, Værnepligtige 

har ikke nogen højeste 

arbejdstid, men almindelig 

sund fornuft og i 

samarbejdets ånd bør man 

naturligvis tilstræbe at varsle 

ændringer i så god tid som 

muligt. Der kan naturligvis 

være situationer hvor force 

majeure gør at det er 

nødvendigt at ændre med 

meget kort varsel, men det 

må under ingen 

omstændigheder være en 

form for straf. 

7 Landstalsmandsmøde AUG 2011 Placering af askebægre FBE FPT

FBE ledelses holdning er, at 

der er en opgave sm skal og 

kan løses lokalt. FPT vil 

spørge personalestrategisk 

afdeling (PSA) ved 

Forsvarskommandoen, om 

dette ikke burde være en del 

af forsvarets personalepolitik 

og ændre rygelovgivningen

8 Landstalsmandsmøde AUG 2011 Retsstilling for VPL HOK

Hok nævnte, at "Grundbog for 

menige 4" kunne være en 

mulighed at søge 

oplsyningerne i. HOK 

undersøger hvad der faktisk 

bliver undervist efter, således 

der opnås en ensretning

9 Landstalsmandsmøde AUG 2011 Arbejdsmiljøregler HOK

HOK informerer om, at det er 

CH ansvar med hensyn til 

arbejdsmiljø

10 Landstalsmandsmøde AUG 2011
Manglende udlevering af 

mundering
HOK

HOK har efterfølgende svaret 

med et skema over hvad der 

udleveres for HBU (henvises 

til mødereferat). Såfremt at 

der er nogle HBU rundt 

omkring i landet der ikke har 

fået nævnt mundering, kan 

skyldes mangel af 

tøj/udrustning på depoterne

11 Landstalsmandsmøde SEP 2011 Udvælgelse ved HRU og GSU FR, HOK

Vil finde en løsning på, 

hvordan ansøgeren får klar 

besked, om hvor de befinder 

sig i udvælgelsesprocessen. 

Vished er vigtig. Det samme 

gør sig gældende for måden, 

hvorpå ansøgningerne bliver 

sikret afsendelse fra KDOKT 

og kommer frem til FPT
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12 Landstalsmandsmøde SEP 2011
Løft, bære, trække og skubbe 

teknik (LBTS)
FSU HOK

FSU informerer, at det 

lægefagligt ikke er vægten 

som er det store problem, 

men virddet i ryggen. HOK er 

opmærksom på problemet og 

fortæller videre, at BM er 

uddannet i LBTS og 

definitionen er hårfin. Det er 

førerens opgave at tage varer 

på sine folk

13 Landstalsmandsmøde SEP 2011 Lang ventetid på INF FSU

FSU fortæller at 

problematikken skal løftes 

lokalt på INF 

udvalgsmøderne, som skal 

afholdes to gange i løbet af 

de fire måneder. FSU vil 

rykke for at der bliver afholdt 

møder.
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