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GIVING YOUR CAPABILITY
THE EDGE
Threats evolve. Facing them demands enhanced capability
– and that’s where Saab thinking can give you the advantage.
From effective training for smarter forces to superior data to
sharpen your awareness. From lasting technology for strengthened
protection to intensified firepower for active defence. At sea.
On the ground. In the air.

Saab’s thinking edge enables our innovative, effective solutions
to enhance your capabilities and deliver smarter outcomes.
And maintain your personnel’s advantage whatever their mission.
www.saabgroup.com

FORMANDEN HAR ORDET

Djævlen findes i detaljen

Formand,
Niels Tønning
niels@hod.dk

Har du styr på din lønseddel? Kender du dit opsigelsesvarsel? Kender du dine rettigheder? Og pligter? De
fleste af os, vil nok tage et enkelt forbehold inden vi
svarer.
Regelforenkling har været en målsætning ved flere
overenskomster, og mængden af love, aftaler og
bestemmelser, som griber regulerende ind i løn- og ansættelsesforhold, er ganske omfattende. Det kan være
en opgave i sig selv, bare at identificere det gældende
forvaltningsgrundlag i en konkret sag. Man kunne næsten få den tanke, at cirkulærer med overlæg er skrevet
så knudret, at de kun kan læses af særligt indviede.
Ikke desto mindre bliver Forsvarets medarbejdere
lejlighedsvis ramt af krav om tilbagebetaling for imod
bedre vidende ”uretmæssigt” at have modtaget en ydelse. Herved underforstået, at ”det burde personen have
vidst!”, eller ”Vi må antage, at en så veluddannet officer
er i stand til at læse”.
Som offentlig arbejdsgiver har Forsvaret et tolkningsfortrin. Det vil sige, at man ved uenighed følger
arbejdsgivers tolkning, indtil der foreligger en arbejdsretlig afgørelse der går arbejdsgiver imod. Det må
– alt andet lige – forpligte. Viljen til at træffe de rigtige
afgørelser kunne selvfølgelig forklare de meget lange
sagsbehandlingstider. Det er jo desværre længe siden,
at det i Forsvaret var god forvaltningsskik at svare på en
henvendelse indenfor 14 dage. Flere sager har nu både
ét og to års jubilæum, uden at kvaliteten bliver synligt
højnet ved den ekstra gode tid til eftertænksomhed.
Men nej - der er vist desværre en brist i den akademiske metode. Man læser aftalegrundlaget, som ”fanden
læser biblen”, og overvejer sjældent det sidste skridt
før man tager det første.
Det sidste fejlskud er Forsvarets tolkning af stillingsbegrebet. Tolkningen svinger nemlig - som en bedre
vejrhane - som vinden blæser. Vi har lige ”lært” i
departementet, at Forsvaret nu ikke bemander stillinger! At stillingen ikke er sagsbehandler i Værnsfælles
Forsvarskommando, men major. Stillingen er ikke Chef
for Danske Division, men generalmajor! Man søger ikke
stillinger i bemandingssystemet, men ”tilkendegiver et
ønske om anvendelse”.
Det var så der, at kæden røg af.
Hvis tolkningen er, at der kun er tale om et ønsket
funktionsskifte, så kan der kun være krav om forhandling af kvalifikationstillæg, når man får et nyt ansættelsesbrev. Et kvalifikationstillæg må principielt også dække hele Forsvarsministeriets område, og forhandlingen
kan derfor næppe overlades til en lokal chef - eller?
Alle bestræbelser har jo netop gået på at få delegeret
kompetencen ud til nærmeste chef.

Den tolkning må principielt også bryde forbindelsen
mellem stilling og fast tjenestested.
Det ene sted kan jo være lige så godt som det
andet, når ansættelsesområdet i ”stillingen” uændret
er hele forsvarsministeriet. Ændringen af funktion
må ske ved beordring, og udgangspunktet må være
midlertidig tjeneste. Stillingen er jo uændret.
Positivt må det også have den konsekvens, at HOD
kan droppe en stor verserende tilbagebetalingssag –
da Forsvarets sag hviler på forudsætningen om skift
af stilling.

“Det er jo desværre længe siden,
at det i Forsvaret var god
forvaltningsskik at svare på en
henvendelse indenfor 14 dage.”
Funktion i sideordnet stilling må også begrænses
betydelig, da der jo kun er forskel i stillingsbetegnelser på samme niveauer, hvis skiftet er fra hæren
eller flyvevåbnet til søværnet, eller modsat. Men det
kan vel også være det samme, for alle stillingerne må
som udgangspunkt være værnsfælles – eller?
Pardon – men det virker altså ikke specielt kløgtigt
eller gennemtænkt.
Historien er desværre bare en af flere, der vidner om
et bemandingssystem, som ikke opfylder Forsvarets
egne behov. Man må ofte gå på kompromis med
intentionerne for at få ”klaveret til at spille”, og det
underminerer medarbejdernes tillid til systemet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har iværksat en evaluering af bemandingssystemet, og har
foreløbig noteret sig en stor tilfredshed hos de knap
10 pct. af de chefer, der efter jobopslag har svaret
på en brugertilfredshedsundersøgelse. Man glæder
sig også over, at antallet af genopslag er minimalt og
stort set begrænset til Midtjylland.
Det var måske en ide også at undersøge medarbejdernes tilfredshed?
Hvordan oplever de et bemandingssystem, hvor
de bedste stillinger tilsyneladende besættes uden
opslag? Ikke kun ved interne rokader, jobbank eller
strukturændringer, men også når man ved en hård
beordring bliver flyttet væk fra en operativ nøglestilling for at skabe plads til en anden.
Hvis Forsvaret ønsker tilfredse medarbejdere kunne
man alternativt have for øje, at ”succes findes gemt i
detaljen”.
Niels Tønning
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Forsvaret køber
finanshovedkvarter
Af redaktør Henning Lahrmann
Selvom Forsvaret overtog den kendte Hafnia-bygning på Holmens Kanal i København pr 1. april
2015, vil bygningen først blive klar til indflytning
i slutningen af 2016. Det gamle finanshovedkvarter skal rumme det nye
sammenlagte Forsvarsministerium, dvs. både
den politiske og militære
øverste ledelse af Forsvaret. Derfor vil både
forsvarsministeren og dele
af Værnsfælles Forsvarskommando, forsvarschefen plus stab flytte ind.
Knap 400 civile medarbejdere og officerer skal
forvandle det tidligere
finanshovedkvarter til en
dansk udgave af Pentagon - det amerikanske
forsvarsministerium.
Årsagen til valget af
placeringen i Københavns
centrum frem for på en
Ministeren, hans departeydmyg adresse uden for
ment, den sjællandske del
byen er ønsket om næraf Værnsfælles Forsvarsheden til Christiansborg.
kommando og forsvarscheMinisteren og hans emfen med stab får udsigt til
statuen af admiral Niels Juel
bedsmænd skal have kort
(1629 – 1697), som står midt
afstand mellem ministeripå Holmens Kanal. Foto:
et og Folketinget.
Peter Eilertsen.
Ministeriet skal betale
husleje til Bygningsstyrelsen, men når salget af Forsvarskommandoens hidtidige bygning på Holmen, den fredede Kuglegården, er blevet solgt, vil indtægten fra salget blive
brugt til at nedsætte ministeriets husleje. Forsvaret
får ikke andel i den salgsindtægt.
Bygningen blev opført af det daværende forsikringsselskab Hafnia i 1910-12 og blev senere
overtaget af Skandinaviska Enskilda Bank, SEB,
som nu har solgt bygningen til staten for godt 225
millioner kroner.
Ud over prisen på 225 millioner kr. skal staten
betale moms plus udgifter på 45 millioner kroner
til ”særinstallationer” samt 10-15 millioner kroner
til at færdiggøre den modernisering af bygningen,
som SEB har gennemført i de senere år.
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Fald i antallet af etablerede lån
Omsætningen i 2014 blev det største resultat i
låneforeningens historie.
Udlånsrenten har frem til 1. oktober 2014 været 6,25 pct.
og herefter 6 pct. p.a., skriver Tjenestemændenes Låneforening i sin årsrapport for 2014, som blev godkendt på
repræsentantskabsmødet den 30. marts 2015.
Hovedtal:
Antal lån

Udlånssum
Samlet udlån
Omkostninger
Tab og hensættelser
ÅRETS RESULTAT
Egenkapital

2014
4.738

2013
5.098

mill.kr.
540,4
1.361
9,6
6,3
13,2
250

mill.kr.
568,4
1.407
9,7
6,5
11,7
236,8

Der har været et mindre fald i antallet af etablerede lån
og et fald i det samlede udlån, der nu udgør 1.361 mill.
kr. Der er givet afslag på i alt 287 ansøgninger mod 306
året før. Det svarer til, at der gives afslag i ca. 6 pct. af de
indkomne ansøgninger.
Gennemsnitslånet udgør ca. kr. 114.000, hvilket er en
stigning på ca. kr. 4.000 i forhold til året før.
De samlede indtægter på renter, udbytte og kursreguleringer udgør i alt 29,2 mill. kr. mod ca. 27,9 mill. kr. året
før. Årets resultat er 13,2 mill. kr., hvilket må anses for at
være tilfredsstillende og er det største resultat i låneforeningens historie.
Hele årsrapporten kan læses på låneforeningens hjemmeside: http://www.tjlaan.dk/

Bred tilslutning til nye overenskomster i staten
Alle centralorganisationer har sagt ja
Den 6. februar 2015 indgik finansminister Bjarne Corydon forlig med
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om overenskomstfornyelse på statens område.
Efterfølgende har der været forhandlinger med de enkelte faglige
organisationer om organisationsaftalerne.
Resultatet af afstemningen om
forligene foreligger nu, og alle centralorganisationerne i CFU har sagt ja
til CFU-forliget for 1. april 2015 – 31.
marts 2018. Akademikerne har også
sagt ja til Akademikerforliget for samme periode.
HOD’s hovedbestyrelse godkendte
det samlede resultat af forhandlingerne ved OK 15 på sit møde den 5. marts
2015.
De generelle lønstigninger i staten
pr. 1. april i 2015 bliver 0,45 pct. De
består af en centralt aftalt lønstigning
på 0,22 pct. og en udmøntning fra
reguleringsordningen på 0,23 pct.
Procentreguleringen til anven-

delse ved opregninger fra 31. marts
2012-niveau udgør herefter 2,1745 pct.
pr. 1. april 2015.
På HOD’s hjemmeside kan man
under afsnittet OK 15 læse ”Resultat
papir, overenskomstansatte officerer”
og ”Resultatpapir, tjenestemands
ansatte officerer”.
Samlet lønudvikling på 6,6 pct.
Moderniseringsstyrelsen nævner følgende hovedpunkter i OK15 på statens
område mellem Finansministeriet
og Centralorganisationernes Fælles
udvalg (CFU) og Akademikerne:
- Parterne er enige om en 3-årig
overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle
lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80
pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusive
skøn for reguleringsordningen. Med en
lokal løndannelse m.v. på skønsmæssigt 2,1 pct. er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 pct.
- En garanti for at den statslige
lønudvikling ikke kan overstige den

private lønudvikling i perioden. Reguleringsordningen videreføres også i
perioden.
- Enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomst
perioden fra 2018 vil udligne forskellen
i lønudviklingen mellem den statslige
og private sektor, der er opbygget
siden 2008.
- Styrket indsats fra parterne for at
understøtte samarbejde og psykisk
arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
- Projekter på undervisningsom
rådet, der skal understøtte den igangværende implementering af de nye
arbejdstidsregler på de gymnasiale og
videregående uddannelser.
- En uges ekstra lønnet barselsorlov
til fædre.
- Løft af pensionsbidraget for nogle
af de lavest lønnede i staten.
Moderniseringsstyrelsen vil snarest
muligt og løbende udsende cirkulærer
om de aftaler, der er foretaget ændringer i ved OK15.

Feltrationen på museum
Danske feltrationer på museum i ”Støvlelandet”
Det eneste, feltrationen og Nimbussen på billedet har til fælles, er, at
begge er havnet på et museum. ”Madkassen” kom til Italien, motorcyklen på museet i Haderslev, som ellers har specialiseret sig i arkæologi
omfattende Danmarks oldtid. Baggrundsfotostaten viser, at ikke alle i
Haderslev var besættelsesmagten uvenligt stemt, da den erobrede landet den 9. april 1940. Men det er en helt anden historie, som er nok så
relevant for museets aktuelle særudstilling i anledning af de 75 år, der
er gået, siden tysken kom igen. Et godt supplement til filmen om overfaldet, som netop har haft verdenspremiere - vel at mærke i Haderslev,
hvor de måske voldsomste tildragelser fandt sted.
Feltrationen, tre af slagsen, som faktisk er historien her, blev sendt til
”Støvlelandet” (Red.: På grund af Italiens form kaldes landet i folkemunde tit Støvlelandet), hvor Triennale Design Museum i Milano i forbindelse
med Expo Milano 2015 satte en særudstilling op omhandlende soldaters
mad og drikke. Det, soldaten har med på mission og øvelse. ”K-Ration” hed udstillingen, som en del af det overordnede tema ”Feeding the
Planet, Energy for Life”.
19 lande deltog med hver deres soldaterforplejning på kasse - og så
var der også en noget anderledes, må man gå ud fra, fra International
Space Station (ISS). Det var Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som naturligvis syntes, at det kunne være relevant at lade
publikum se, hvad danske Jenser får i skrutten, når de er hjemmefra.
-lon
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Den helt rigtige beslutning
Major Claus Holland nåede at være pensioneret i 12 dage, inden
han sammen med sin hustru rejste til Grønland for at tage hul
på et nyt karrieremæssigt eventyr.
AF JOURNALIST ALICE BINNS
FOTOS: PETER EILERTSEN

- Busserne er gule lige som i
København, men ellers er det et helt

Major Claus Holland er udgået fra
FLOS i 1982. Han har gennemført
næsten alle uddannelser omhandlende
ledelse og pædagogik, som Forsvaret
har tilbudt. Desuden har han en
toårig civil uddannelse i coaching og
organisationsudvikling samt talrige
certificeringer i ledelsesværktøjer.
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andet land med sit helt eget særpræg.
Naturen er selvfølgelig enorm og
allestedsnærværende. Lige nu har vi
en forrygende snestorm, og vi venter
en meter sne i dag, så vi arbejder
hjemme.
”Vi” er Kirsten og Claus Holland, og
”hjemme” er en rummelig treværelsers lejlighed med altan, hvorfra de
nye beboere kan nyde synet af hvaler
og kæmpe fiskeørne, der boltrer sig i
Malenebugten lige udenfor.
Inden døre er ægteparret omgivet
af deres personlige ejendele, som
sammen med cykler, ski og alt mulig
andet grej til en aktiv fritid er blevet
transporteret fra hjemmet i Køge til
den nye bolig fem kilometer uden for
Nuuk.
De har investeret i en lille bil, for
selv om de gule busser kan transportere dem frem og tilbage mellem
hjemmet og deres arbejdspladser i
den grønlandske hovedstad, så giver
bilen dem bedre mulighed for at
komme rundt til fritidsaktiviteter og på
besøg hos venner.
Jo, indvandrerne er faldet godt til i
deres nye land, men de har også gjort
meget for at integrere sig.
Efter fire måneder i Grønland kan
Claus Holland konstatere, at flytningen har været den helt rigtige beslutning for ham og hans hustru, og han
vil ikke udelukke, at opholdet bliver
længere end de tre år, han ifølge sin
kontrakt skal være ansat, før hans
arbejdsgiver, Grønlands Selvstyre, betaler for at få transporteret parret og
deres bohave tilbage til Danmark. Den
opgave, han er ansat til at løse, kan
sagtens tænkes at kaste noget andet
og mere af sig, fornemmer han.

Foreløbig koncentrerer han sig dog
om at opfylde visionen og formålet
med sit engagement i Grønland:
• At Grønlands Selvstyres topledelse
fremstår som en chefgruppe med
fælles mission, visioner, mål og
strategier, samt at disse strategiske
ledelsesteknologier implementeres
med afsæt i en fælles ledelsesforståelse og ledelsestilgang.
• At topledelsen gives forudsætninger
for at udvikle og implementere et
fælles ledelsesgrundlag ved Grønlands Selvstyres Centraladministration.
Tegner og fortæller
Som tjenestemand i Forsvaret har
Claus Holland altid vidst, at han skulle
pensioneres den 31. december 2014 –
samme dag, som han fyldte 60 år.
- Det var alt for tidligt for mig at
stoppe. Jeg havde meget mere at byde
på.
Claus Holland, der har sin rod i
flyvevåbnet, går trods 6.000 km’s
afstand og snestorm tydeligt igennem
på telefonen, og takket være moderne
teknologi som FaceTime er det næsten som at sidde over for ham.
Hans eksempel bekræfter endnu
en gang, at officerers kompetencer er
efterspurgt uden for Forsvaret.
I Claus Hollands tilfælde var det
blandt andet hans mere end 13 år
som underviser på Forsvarsakademiet (FAK), der gjorde ham til den
mest oplagte kandidat, da Selvstyret
skulle gennemføre lederuddannelse
for deres chefgruppe på i alt cirka
80 medarbejdere. Claus Holland har
massiv erfaring med organisationsudviklingsprojekter, og hans sidste
opgave som konsulent i Sektion for
Organisations- og Ledelsesudvikling

- Det har altid ligget
som en meget
betydningsfuld
ledelseskompetence
i Forsvaret at kunne
forklare sig klart
og tydeligt. Claus
Holland benytter
enkle illustrationer,
som enhver kan
forstå uanset
sprogkundskaber, og
det virker fortrinligt i
Grønland.

(SOL) på FAK blev netop Selvstyrets
lederuddannelser.
Selv om han kender projektet bedre
end nogen, kan han imidlertid ikke
bare trække på sit store erfaringsgrundlag og køre på rutinen.
- En af de store udfordringer, jeg har
heroppe som underviser og ledelsesudvikler, er sprogbarrieren. Den
er større, end jeg havde regnet med.
Danskkundskaberne hos chefgruppen er gode, til gengæld er de ikke de
bedste hos alle, når det gælder grønlandsk. Hvad angår medarbejderne, er
billedet omvendt. Det er en kontekst,
jeg hele tiden skal have i baghovedet,
og som skal præge formuleringer,
ordvalg og brug af eksempler og
humor. Man skal sikre sig, at man
er forstået, og må gøre det enkelt og
præcist. I nogle situationer kunne jeg
godt bruge en tolk, lige som da jeg var
i Helmand, fortæller Claus Holland,
der var i Afghanistan som militær
mentor i 2010, og tilføjer:
- Vi hjælpes alle med at få skabt den
centrale mening, så det går godt - om
end lidt langsommere.
Hans eget grønlandske ordforråd
begrænser sig til nogle få høflighedsfraser, men det kompenserer han for
ved at tegne for kursisterne.

- Jeg prøver hele tiden på at sammenfatte ledelsesværktøjerne i nogle
enkle tegninger ud fra filosofien om, at
kan du ikke tegne, kan du ikke forklare det, og det er en pædagogik, som
rammer rigtig godt heroppe, og som
Forsvaret har lært mig at mestre.
Claus Holland uddyber:
- Det har altid været en grundfilosofi
i Forsvaret at kunne forklare sig klart
og tydeligt, fordi noget af det, vi laver,
kan blive forholdsvis farligt. Jeg har
tegnet for ledere af mange nationaliteter, og det er min erfaring, at denne
metodik overvinder mange kulturelle
og sproglige barrierer. Således også
her i Grønland.
Mere praktisk end teoretisk
Claus Holland har en konsulentvirksomhed, og på hjemmesiden www.
lederskabet.com præsenterer han sig
blandt andet således:
- Jeg har en teoretisk baggrund fra
den psykologiske verden suppleret
med 35 års praktiske ledererfaringer
fra Forsvaret – en af landets førende
virksomheder, når det gælder lederudvikling og udvikling af menneskelige
kompetencer.
- Denne erfaring er blevet til effektive ledelsesværktøjer, der i talrige

sammenhænge har bevist deres
duelighed i praksis. Jeg introducerer lederne til konkrete værktøjer og
træner dem i deres brug, således at
de opnår kompetencer, der skaber en
mærkbar effekt i det daglige.
På hjemmesiden oplyser Claus Holland tillige, at han metodisk er mere
praktisk end teoretisk orienteret i sine
kurser.
- Hele min filosofi er inspireret af,
at ”det, du hører, glemmer du. Det, du
ser, husker du, men det, du gør, det
lærer du”.
Dette kommer for eksempel til
udtryk ved, at han i sin undervisning
og træning giver ganske korte oplæg
efterfulgt af øvelser, hvor kursisterne
får nogle oplevelser.
- De oplevelser prøver vi på at
begrebsliggøre og så fylde noget teori
på ud fra en idé om, at det er med dine
begreber, du griber verden, og verdenen for en leder kan være kompleks
og fuld af paradokser. Derfor er man
nødt til at have nogle ”navne”, sådan
at man kan orientere sig i det komplekse landskab. Det har man brug
for i Danmark, og det har man også
brug for heroppe. Det tror jeg er et
problem for ledere alle steder, at de
jo er ude i noget, hvor de har ansvaret
for mere end sig selv, og at de er nødt
til at koble rigtig mange forskellige
verdener og forståelser sammen til
et fællesskab, som så handler om en
opgave, der skal løses.
Inkludering er vigtig
Mens Claus Holland stadig var ansat i
Sektion for Organisations- og Ledelsesudvikling (SOL), rejste han flere
gange til Grønland for at undervise
Selvstyrets topledere – styrelses-,
afdelings-, kontor- og departementschefer – i fire moduler:
I: Lederen og kompetencerne
II: Lederen og teamet
III: Lederen og Organisationen
IV: Strategiudvikling og
Implementering
Modulerne blev rundet af med en
konference, hvor der blev implementeret og lagt planer for, hvordan det
skulle udmøntes i praksis.
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- Vi havde samlet alle 80 deltagere, og departementscheferne lagde linjen. Alle fik lejlighed til at lytte og udtale sig,
hvorved de følte sig med i det, der skulle foregå, så de ikke fik
fornemmelsen af, at det bare var noget, der blev stoppet ned i
halsen på dem, fortæller Claus Holland og understreger:
- Inkludering er en utrolig vigtig ting i ledelse, for ellers
handler de simpelthen ikke på det og fortsætter bare med at
gøre, som det nu giver mening for dem. Det er først i det øjeblik, de har taget ejerskab for det, at de begynder at gøre det.
Det gælder i øvrigt al ledertræning, man skal have inkluderet
lederen selv.
Som en fisk i vandet
Hvis man vil have bekræftet nogle fordomme om, at det er vanskeligt at falde til i Grønland, bør man gå i en stor bue uden om
Claus Holland. På både den private og den professionelle front
har han fået den pensionist-tilværelse, han kunne ønske sig.
Faktisk føler flyvermajoren sig som en fisk i vandet, siger han,
og han kan varmt anbefale andre at søge mod det kolde nord.
- Der er gode muligheder for dem, der får chancen, mener jeg. Problemet i øjeblikket er, at der kører en økonomisk
krise af dimensioner. Der er ikke så mange penge her oppe i
øjeblikket. Det mærker man også i Selvstyret. En gang imellem
kommer der en besparelse høvlende, og så prøver vi at finde
ud af det, så godt vi kan. Derved ligner Selvstyret jo Forsvaret
med et stort hierarki og en politisk styret organisation.
Også på andre måder kan der drages paralleller, og direkte
adspurgt kan Claus Holland godt forstå, at Grønlands Selvstyre
valgte ham til den store opgave:
- Jeg er vant til at agere i en politisk styret organisation. Jeg
er vant til at agere efter nogle værdier og lave ledertræning,
der kan ramme mange forskellige niveauer og som bagtæppe
har de samme værdier.
Det må være det, der i HR-kredse betegnes som et perfekt
match.

- Hele min filosofi er
inspireret af, at ”det,
du hører, glemmer
du. Det, du ser,
husker du, men det,
du gør, det lærer du”.
Claus Holland

SØVÆRNETS SAMARBEJDSPARTNER
PÅ EKSPORTMARKEDET

International markedsføring af systemer
til Søværnets skibe og fartøjer.
Medlemmer:

LEDERTRÆNING I PRAKSIS

Terma A/S

Claus Holland gennemfører som regel sine kurser
efter følgende disposition:

MAN Diesel & Turbo

Saab Danmark A/S
Logimatic
Lyngsø Marine A/S

1. Et kort oplæg, der “sætter scenen”.

NORDIC DEFENCE INDUSTRIES A/S

2. En deltager udpeges som leder og gennemfører - ofte
under tidspres - en opgave, f.eks en konstruktionsopgave i
samarbejde de øvrige deltagere.

Odense Maritime Technology A/S

3. To deltagere er udpeget til observatører: 1 kigger på
kommunikation, 2. kigger på fremgangsmåde.

Desmi Pumping Technology A/S

4. Observatører giver feedback.

Copenhagen Group A/S

5. Deltagerne - de der modtog ledelsen - giver feedback.

GomSpace ApS

6. Der udledes fælles punkter om, hvad god ledelse var eller
kunne være i denne situation.

Affilierede medlemmer:

7. Jeg giver teori og begreber.
8. Deltagerne reflekterer to og to: Hvad og hvordan kan dette se
ud i min praksis?
9. Egne fokuspunkter for ledelse formuleres.
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TENCATE-Advanced Armour
TRIFIRE
IFAD TS A/S

Saab Underwater Systems AB

Naval Team Denmark
Amaliegade 33 B, 1.
1256 København K
Tel.: 33 33 96 94

Thales

navalteam@navalteam.dk

Leverandører til Søværnet

www.navalteam.dk

Eftertragtede kompetencer
I Sektion for Organisations- og Ledelsesudvikling tilvejebringer de
lederkompetencer, som er efterspurgt uden for Forsvaret.
AF JOURNALIST ALICE BINNS
FOTOS: FORSVARET

Som chef i Sektion for Organisations- og Ledelsesudvikling (SOL) på Forsvarsakademiet var major Søren-Claes
Visby-Carlsen indtil udgangen af 2014 også Claus Hollands
nærmeste chef.
Visby-Carlsen er langt fra overrasket over, at en organisation som Grønlands Selvstyre vælger en profil som major
Holland til at udvikle og implementere deres omfattende
lederuddannelsesprogram.
- Claus har gennemført et meget, meget stort antal organisationsprojekter i Forsvaret, så hele sin forudsætning
for at gøre det samme i Grønland har han hentet via sin
uddannelse og sin mangeårige erfaring i Forsvaret.
Ud over et indgående kendskab til sin nu pensionerede
medarbejders faglige kompetencer vil sektionschefen også
gerne fremhæve Claus Hollands evne til hurtigt at sætte
sig ind i den kultur, han skal agere i.
- Claus har været et kæmpe løft for Forsvarets lederuddannelser, både de strukturbestemte og alle efteruddannelseskurserne samt i særdeleshed i organisationsudvikling. Han har virkelig forståelse for, hvad det er, der er
Forsvarets særlige metier – hvad er det for en kultur, og
hvad er det for en forskel, han skal indsætte, når han går
ud og indgår i de relationer, der er ved den type kursusudvikling.
Producerer dygtige ledere
Om grunden til, at Grønlands Selvstyre rekrutterer en
ledelseskonsulent fra netop Forsvaret, tænker VisbyCarlsen:
- Dels har Forsvarets lederuddannelser et rigtig godt
renommé, fordi de er meget handlingsorienterede og ikke
kun abstrakte og teoretiske, men tager afsæt i, hvordan
man skaber god ledelsesadfærd. Dels har vi i Forsvaret
enorm erfaring med at arbejde i politisk drevne organisationer og dermed forståelse for, hvad det vil sige at være en
stor offentlig institution under den offentlige centraladministration.
Et andet af sektionschefens bud går på, at Selvstyrets
hidtidige positive erfaringer med at rekruttere officerer fra
det danske Forsvar nok også har spillet en rolle i udvælgelsesforløbet.
Visby-Carlsen vil gerne understrege, at alle de 12
medarbejdere i SOL, der beskæftiger sig med officerernes
grunduddannelser, efteruddannelseskurser og organisationsudvikling for ledere, er højt kvalificerede.

Major Søren-Claes Visby-Carlsen er
chef for Sektion for Organisationsog Ledelsesudvikling (SOL), der
varetager uddannelse og rådgivning
inden for organisation, styring og
ledelse i Forsvaret.

- Her på Forsvarsakademiet ”laver” vi rigtig gode ledere, der opnår nogle kompetencer, som er efterspurgt
af omverdenen, og det er Claus Holland et eksempel på.
Han har demonstreret, hvordan han har kunnet nyttiggøre
sine kompetencer, og hvordan disse er efterspurgte, siger
major Visby-Carlsen, der er glad for, at hans gode medarbejder gjorde det i forlængelse af sin pensionering.
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HOD’s Formandsseminar 2015
Årets Formandsseminar holdes på Hotel Svendborg den 19. – 21. maj.
HOD’s registrerede lokalafdelingsformænd og tillidsrepræsentanter er inviteret til at deltage i Formandsseminarets i Svendborg. Endvidere deltager Hovedbestyrelsen i de
tre dages møder.
Et af hovedtemaerne på årets Formandsseminar bliver
møderne om officersgruppens uddannelse og kompetenceudvikling, som er en mindre uddannelseskonference.
Første punkt om tirsdagen er en orientering om HOD’s
syn på uddannelse og kompetenceudvikling. Herefter
kommer oplæg vedr. officersuddannelserne (OF UDD),
videreuddannelseskurser (VUK), Master i Militære Studier
(MMS) + meritering. Emnet drøftes i værnsgrupperne, og
der skal udarbejdes ”resultatpapirer” for hvert af emnerne, hvor evt. uklarheder, der er konstateret under arbejdet,
bliver noteret, og forslag til fælles aftaler om ”way ahead”
fremlægges.
Til at belyse behovet for officersgruppens kompetenceudvikling vil en officer, som har fået en betalt Master eller
lignende, give et indlæg. Ligeledes vil en officer fortælle
om et vel gennemført lokalt projekt (f.eks. karriereafklaring i Hjemmeværnet). Herefter får Formandsseminaret en
kort oversigt/gennemgang af kompetenceudviklingsprojekter med en HOD-involvering.

Værnsvise møder
Næste dag starter med et indlæg fra Forsvarsakademiet
(FAK) med replik på tirsdagens resultatpapirer.
Herefter følger et oplæg til drøftelse af HOD’s struktur m.v.
Dagen fortsætter med gruppedrøftelser med første
runde omfattende spørgsmål om HOD’s interne kommunikation, vedtægter, LKA-struktur og LKA-økonomi efter
særskilt program og opdeling. Efter en anden runde med
gruppevise drøftelser om emnerne bliver der tilbagemeldinger i plenum.
Eftermiddagen går med værnsvise møder med henblik
på at forberede møder med værnschefer, stabschefer og
styrelseschefer.
Dagen slutter i plenum, hvor der er planlagt et møde
med en særlig gæstetaler.
På Formandsseminarets sidste dag får deltagerne en
orientering om resultatet af OK 15, HOD’s syn på de lokale
forhandlinger og TR’s fremtidige opgaver.
Formandsseminaret afsluttes traditionelt med ”Nyt fra
sekretariatet”.

Panasonic anbefaler Windows.

MERE HÅRDFØR END DE ANDRE

PANASONIC TOUGHBOOK OG TOUGHPAD
Vores serie af robuste tablets og notebooks hjælper militærfolk i deres arbejde rundt om i verden – med
alt fra logistik og missionsplanlægning til beskyttelse af tropperne og kommunikation på tværs af landet.
Panasonic Toughbook og Toughpad er designet til at give militæransatte kompromisløs og sikker adgang
til data og programmer i alle miljøer, og specialistfunktionerne udgør den ideelle værktøjskasse til dine
daglige opgaver uanset typen.
Opdag, hvad vores enheder kan gøre for dig i dag.
Tlf.: +46-8-680 26 00
E-mail: toughbook.nordic@eu.panasonic.com
Websted: www.toughbook.eu
Toughbook CF-19 og Toughpad FZ-G1 og FZ-M1 med Intel® Core™ i5 vPro™-processorer.

1_00111976-11_MOD Ad_129x189_DK_v3.indd 1

02/03/2015 10:36

STØRRE MANGFOLDIGHED

Foregangskvinde
i flyvevåbnet
Lone Træholt er Danmarks første
kvindelige oberst i flyvevåbnet. De
seneste år har hun været ansat i
NATO-stillinger i Tyskland. Set lidt
på afstand mener hun, at en mere
målrettet dansk indsats kunne
have banet vejen for flere kvinder i
det danske forsvar.

AF JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN

Danmark var blandt de første vestlige lande, som

Lone Træholt under ceremonien for en
ny fane på Flyvestation Aalborg.

åbnede for kvinder i militæret. Men i forhold til udnyttelse af det fulde potentiale er vi siden overhalet af
lande, som vi normalt sammenligner os med, f.eks.
USA, Canada, England og Norge, som for længst har
udnævnt kvindelige generaler. Disse landes forsvar har
ifølge Lone Træholt satset mere bevidst på at tiltrække
og fastholde kvinder.
Hun har selv været på tjenestesteder og i stabe med
relativ ligestilling, hvor hun altid har følt sig respekteret. Derfor har hun egentlig aldrig tænkt så meget over
spørgsmål om ligestilling. Sandsynligvis har det også
været lidt lettere som kvinde at blive sluset ind i flyvevåbnet end i andre dele af Forsvaret, foreslår hun med
henvisning til, at flyvevåbnet er en forholdsvis ny organisation, som ikke som de to andre værn er præget af
århundredgamle fasttømrede kulturer. Flyvevåbnet har
desuden haft en årelang tradition for frivillige Lotter,
inden der blev åbnet for kvindeligt stampersonel. Og så
gør det naturligvis også en positiv forskel i kvindernes
favør, at der er mindre fysisk hårdt arbejde i flyvevåbnet
end i hæren.
Foregangskvinde
Lone Træholt nævner et enkelt felt, hvor hun qua sit
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- Udsendelser og mange flytninger er en familie
mæssig udfordring ved en militær karriere.
Lone Træholt
køn nok ikke har ageret lige så smart som mændene,
nemlig når det handler om at netværke.
- I en yngre alder kunne det være svært for mig som
kvinde at netværke i en udpræget mandsverden, for jeg
ville undgå misforståelser. Der måtte aldrig være tvivl om
mine motiver til at kontakte en kollega. Hvis jeg f.eks. ringede hjem til en mandlig kollega, sørgede jeg for at være
meget formel. Desuden tror jeg, at mænd helt naturligt er
stærkere end kvinder i gruppesammenhænge, hvor de er
gode til at støtte og fremme hinandens karrierer. Desværre
kan erfaring ikke trækkes i en automat. Havde jeg tidligere været opmærksom på vigtigheden af at netværke, ville
jeg have brugt det mere aktivt i min karriere, siger Lone
Træholt.
I 2000 blev hun udnævnt til oberstløjtnant, og i 2008
fulgte obersttitlen. Som den højest rangerede kvinde i flyvevåbnet var der ved begge udnævnelser stor mediemæssig ståhej og interviews med hende i aviser, radio og TV.
Interessen kom lidt bag på hovedpersonen selv, som dog
var fuldt bevidst om sin status som rollemodel for yngre
kvindelige kolleger samt for offentlighedens interesse, og
derfor stillede hun op til interviews.
Inspireret af sin storebror, som var i gang med at uddanne sig til pilot i flyvevåbnet, startede Lone Træholt i
1978 på Avnø, som lige havde åbnet også for kvinder. Efter
udnævnelsen til sergent startede hun i 1979 på Officersskolen sammen med tre andre kvinder, hvoraf hun blev
den eneste, som gik den slagne vej rent karrieremæssigt. Der var endnu ikke åbnet for kvindelige piloter, men
kvinderne prøvede at flyve. Det var det, alle brændte for på
stedet, og det smittede af. Kvinderne ansøgte om at skifte
til pilotlinjen. De mandlige kolleger tog afstand; de syntes,
at nu var kvinderne gået for vidt. For at fremme den gode
sag fik kvinderne et møde i stand med daværende medlem
af Ligestillingsrådet og folketingsmedlem for Socialdemokratiet Helle Degn, som inviterede på te og lyttede til
argumenterne, uden at der dog blev givet grønt lys. Som et
plaster på såret fik kvinder ret til at uddanne sig til militære flyveledere.
Familieliv og karriere
Lone Træholts speciale på Officersskolen, Kontrol og
Varsling, har ikke blot bragt hende rundt på tjenestesteder
i Danmark, fra Skagen til Karup, Skrydstrup, Aalborg og
Finderup, men også til udlandet. Første gang i 1987-92
hvor hun og hendes daværende mand begge fik ansættelse
ved NATO E-3A Component i Geilenkirchen. Lone Træholt
holdt i begyndelsen af udstationeringen 14 ugers orlov
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med parrets nyfødte søn. Med i Tyskland var også eksmandens søn.
- Det var spændende år, hvor jeg rejste med på øvelser
og flyvende missioner. Jeg var en del af missionsbesætningen. Som kvinde var det på det tidspunkt ikke tilladt i
Danmark at være hverken pilot eller besætningsmedlem,
men i NATO-regi gled det igennem, forklarer Lone Træholt,
som kun havde få amerikanske og canadiske kvindelige
kolleger på det tidspunkt.
Tyskland var noget senere end Danmark med at tage
kvinder ind i militæret. Når tyskere hører, at Lone Træholt
er oberst, spørger de derfor ofte, om hun er læge.
Trods de mange spændende oplevelser i Geilenkirchen
overvejede Lone Træholt på et tidspunkt alvorligt at forlade
Forsvaret. Det var efter indsatsen i Golfkrigen.
- Min søn og stedsøn var ikke så gamle. Hvis der skete
mig noget under en mission, hvad så med dem. Jeg syntes,
at det var svært, og jeg tænkte meget over, hvordan jeg
skulle klare forpligtelsen som forælder. Udsendelser og
mange flytninger er en familiemæssig udfordring ved en
militær karriere. Min søn har gået i fire forskellige skoler
under opvæksten. Han har klaret flytningerne godt, synes
han. De har givet ham et større udsyn, fortæller Lone
Træholt.
Sundt at lære af andre
Hun er glad for at have fået lov til at prøve så meget
forskelligt i ”det samme firma”, som hun siger. Efter
Geilenkirchen har hun blandt andet været sektionschef i
Forsvarskommandoen, næstkommanderende ved Flyvevåbnets Officersskole, stabschef og chef for Flyvestation
Aalborg og chef for Air Control Wing. Fra juli 2007 til
februar 2008 var hun FN-udsendt i Den Demokratiske Republik Congo. Siden 2011 har hun gjort tjeneste ved NATO
i Tyskland, først i Ramstein som Branch Head i Air Enablers Branch (A3 Division) og fra 2013 i Kalkar som Division
Head i Combat Operations Division, CAOC Uedem.
- I Danmark har man dejligt svar på det hele. I udlandet
bliver man bombarderet med andre kulturer, man bliver
mere tolerant, og man får et bredere udsyn. Jeg er et
handlingens menneske, som godt vil have tingene gjort
hurtigt, men jeg oplever, at man i andre kulturer arbejder
mere procesorienteret. Det kan være en udfordring at få
28 forskellige kulturer til at fungere sammen, men det er
sundt at lære af andre. Sammenholdet er fantastisk godt,
siger Lone Træholt, som er den eneste kvindelige oberst
på stedet.

Oberstløjtnant Anne Bill er chef
for CIS-bataljonen her på Ryes
Kaserne i Fredericia.

Ønskværdigt
med større
mangfoldighed
Da den nu 55-årige Anne Bill i 2001
blev udnævnt til oberstløjtnant i
hæren, var hun den højest rangerede
kvinde i hæren og den første
kvindelige bataljonschef. Et par
kvindelige kolleger er i mellemtiden
blevet rangeret højere. Men selv om
kvinder gør karriere i Forsvaret, ser
Anne Bill meget gerne, at flere får
lyst til en militær løbebane.
AF JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN FOTO: JESPER DALL

Anne Bill mener, at Forsvaret vil være bedre stillet, hvis
man kan rekruttere bredere.
- Desuden bør Forsvaret med en mere ligelig fordeling
af mænd og kvinder afspejle, at samfundet består af begge
køn – det handler om at få fat i en større del af talentmassen og opnå en øget operativ effekt. Erfaringer ”uden for
hegnet” viser, at der skal mangfoldighed til for at fremme
mere innovation. Kvinder kan have en anderledes tilgang til
at løse opgaverne end deres mandlige kolleger, selv om uddannelse og træning er den samme, har Anne Bill, som er
bataljonschef i Telegrafregimentet i Fredericia, bemærket.
Som eksempel nævner hun den rollefordeling, som ofte
opstår, når mænd og kvinder arbejder sammen i teams.
Kvinder tager typisk ansvar for, at gruppens medlemmer
trives og har det godt sammen ved at handle proaktivt for at
skabe sammenhold. Og så har de typisk fokus på detaljerne
og sætter en ære i, at der er struktur i det, der skal gøres.
De sørger med andre ord for at få organiseret tingene, så
alt fungerer.
- Nogle af de kvinder, der søger ind i Forsvaret, vil gerne
gøre det ekstra godt, for ingen må kunne sætte en finger
på deres arbejde. De tænker meget på, at de skal kunne
bidrage på samme niveau som mændene. Jeg tror, at det
er en helt naturlig reaktion, når man er en minoritet, siger
Anne Bill.

Når der er omtrent lige mange mænd og kvinder i en
gruppe soldater, har hun lagt mærke til, at kvinderne
hviler mere i sig selv og i højere grad lader deres naturlige
kvindelighed komme til udtryk.
- For år tilbage, hvor vi kvindelige soldater var i klart
mindretal, optrådte vi typisk mere mandhaftigt.
En fordel at være synlig
Anne Bill er officersdatter, og et arbejdsliv i Forsvaret
forekom helt naturligt, da hun efter gymnasiet skulle
vælge fremtidigt erhverv. Hendes far var pilot i flyvevåbnet,
og hun ville gerne have uddannet sig til pilot også. Men
det var sidst i 1970´erne, og før flyvevåbnet åbnede for
uddannelse af kvindelige piloter. I 1979 startede Anne Bill
sin karriere på Hærens Sergentskole i Sønderborg. På det
såkaldte ”studenterhold” var der ca. 80 i alt, heraf seks
kvinder. Som sergent kom hun til Sjællandske Livregiment
i Slagelse, hvor alles øjne hvilede på hende og en anden
kvindelig sergentkollega. De nød faglig respekt, men der
var tendens til, at de blev betragtet som små darlings og
maskotter af ledelsen. Det kunne give anledning til jalousi,
og der gik altid så mange rygter, husker Anne Bill.
- I forhold til dengang er vi nået langt. Kvinder er ikke
længere et særsyn i Forsvaret, men som minoritetsgruppe
føler mange af os stadig større fokus på os, hvilket kan
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- For år tilbage, hvor vi kvindelige
soldater var i klart mindretal,
optrådte vi typisk mere mandhaftigt.
Anne Bill

være en fordel. F.eks. hvis du vil videre i systemet, kan
det være en fordel at skille sig ud, være synlig. Hvis du
eksempelvis er elev på et videreuddannelsesforløb, hvor
du er eneste kvinde blandt 50 mandlige kursister, vil du
sandsynligvis blive lagt mere mærke til og få ekstra credit
for dine resultater end lige så dygtige mandlige kolleger,
mener Anne Bill.
Hun har prioriteret videreuddannelse benhårdt, også
da hun på et tidspunkt var enlig mor til to mindre børn.
Det gav respekt hos kollegerne, husker hun. Senere blev
hun gift igen og fik et barn mere. Tre gange barselsorlov
og flere jobskift har ikke forsinket hendes vej op igennem
systemet. Ind imellem har hun måttet tage en dag hjemme
hos et sygt barn, men hun har med få undtagelser mødt
forståelse. En forståelse, som hendes mandlige kolleger
ikke kunne forvente fra deres chefer.
- Til gengæld har jeg altid forsøgt at være ekstra pligtopfyldende, for jeg ville ikke skuffe chefens tillid, og jeg ville
ikke risikere, at nogen skulle tro, at jeg blev skånet, forklarer Anne Bill.
For mange dropper ud
Som chef er hun meget bevidst om, at hærens arbejdspladser skal være attraktive for alle.
- Vi sørger på mange måder for at udstikke fornuftige rammer. Alligevel er andelen af kvinder stagneret. Vi ved ikke
hvorfor, men antager, at kvinder mister interessen efter
nogen tid eller ser barrierer i eksempelvis håndteringen af
tungt materiel, fysisk krævende tjeneste og feltøvelser i al
slags vejr. Det kan også være faremomentet under udsendelser, hvor man desuden er væk fra familien i lang tid,
siger Anne Bill, som godt kunne tænke sig at få foretaget
en undersøgelse af, hvor barriererne helt eksakt er, for at
kunne sætte effektivt ind med de nødvendige foranstaltninger.
To gange har Anne Bill været udstationeret, i 2004 var
hun et halvt år i Kosovo og i 2012 et halvt år i Afghanistan.
Hun forventer at have yderligere en mission i vente.
For at tiltrække og fastholde kvinder og unge med anden
etnisk baggrund kom hæren sidste år med en handlings-
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plan for mangfoldighed. Den indeholder en række tiltag,
for eksempel øget anvendelse af kvindelige mentorer,
måltal for rekruttering af kvinder og fokus på den operative effekt, som mangfoldighed kan tilføje internationale
missioner.
Anne Bill hilser initiativet velkomment, selv om hun
er skeptisk i forhold til timingen midt i en tid med store
omstruktureringer. Selv vil hun forsøge at skabe motivation og ejerskab over for at arbejde for øget mangfoldighed,
så folk ude i geleddet kan se formålet med det. Hun ser
et behov for, at bataljonens sergenter, som har den nære
og praktiske kontakt med de kvindelige soldater, bliver
bevidste om, hvordan de kan være med til at øge egnede
kvinders motivation til at søge en videre karriere.
- Vi skal være meget mere opmærksomme på at rekruttere kvindelige menige til blandt andet sergentskolen. Alt
for mange dropper ud efter de fire måneders værneret.
Vi skal kunne holde fast, mens de har interessen. De skal
have mere tid, end de får nu, til at beslutte sig for at vælge
karrieren. De fleste kvindelige soldater, jeg kender, vil ikke
have særligt fokus. De vil respekteres for deres profession
og ønsker kun flere kvindelige kolleger, hvis de er dygtige nok og lever op til kravene. Derfor er det svært at lave
særlige tiltag, som bringer kvinderne i særligt fokus. Min
erfaring er, at nogle kvinder gerne bidrager med erfaringer og forslag, hvis det sker anonymt og uformelt.
- Hvor høj en procentvis andel mener du, at kvinder bør
udgøre af Forsvaret?
- Jeg tror ikke, at det er realistisk at opnå en andel af
kvinder, som er højere end ti procent som gennemsnit
inden for en overskuelig tidshorisont. Sværest er det i
fysisk krævende funktioner i hæren, så som kamptropper,
hvorimod funktioner ved mit eget regiment og især flyvevåbnet vil have bedre muligheder for at øge andelen, siger
Anne Bill.

Til- og fravalg
i karrieren
Orlogskaptajn Janne Kristina
Larsen er uddannet officer i
søværnet. Efter nogle års
operativ tjeneste skiftede
hun karrierespor, og fokus
har siden været inden for HR
på strategisk og taktisk
niveau i flere ledende
stillinger i Forsvaret. I 2014
blev hun ansat som chef for
HR-partnersektionen ved
Hjemmeværnskommandoen.

AF JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN
FOTO: PETER EILERTSEN

Fra 1996 til 1999 var Janne Kristina Larsen
næstkommanderende på miljøskibet Gunnar
Seidenfaden. Den ældste af hendes to sønner
var helt lille, men togterne var ikke af så lang
varighed og derfor forenelige med familielivet. Efter nogle år med stabstjeneste ved 2.
Eskadre i Korsør og ved Søværnets Operative Kommando i Århus skiftede hun i 2005
karrierespor fra operativ retning til opgaver af
mere taktisk og strategisk karakter inden for
HR. Siden fulgte ledende job i bl.a. Forsvarets
Personeltjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste, hvor HR-opgaver går som en rød tråd
igennem det meste frem til ansættelsen som
HR-partner ved Hjemmeværnskommandoen.
Undervejs i arbejdslivet har hun måttet træffe
til- og fravalg.
- Specialiseringen inden for HR har samtidig
været et fravalg af en operativ karriere, som
jeg ikke fandt forenelig med livet som småbørnsmor. Lange perioder hjemmefra, herunder eventuelle udsendelser, samtidig med at
man har små børn, er et vanskeligt spørgsmål, som forældre må tage stilling til. Inden
man har børnene, kan det se helt anderledes
overskueligt ud, end når man først har dem.
Når man fravælger det operative spor, hvad en
del militært ansatte kvinder i den fødedygtige
alder gør, er der stillinger, man ikke længere har kompetencer til, siger Janne Kristina
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Larsen, som gerne så et bredere spektrum af karrierespor, som kunne tiltrække og fastholde flere kvinder
på alle niveauer i Forsvaret.
Hun tilføjer, at foregangskvinder som kommandør
Annemette Ruth, som for nylig er gået på pension, har
betydet meget for hende personligt.
- De kvinder, der er nået længere i karrieren, end
man selv er, er vigtige rollemodeller for kvinder i
Forsvaret. Man bruger dem som en slags pejlemærker,
og man tænker, at når de kan, så kan man også selv,
forklarer Janne Kristina Larsen.
Fordel med nyt ansøgningssystem
Hun har suppleret den militære uddannelse med en
Master i offentlig ledelse fra Copenhagen Business
School og har således en solid ballast med sig i jobbet
som HR-partner i Hjemmeværnskommandoen. Hun
søgte og fik jobbet ved en myndighed, som ved tiltrædelsen var ny for hende.
- Det nye ansøgningssystem, hvor man selv søger job,
skal lige finde sit naturlige leje. Jeg kan godt forestille
mig, at det på længere sigt vil betyde flere kvindelige
chefer i Forsvaret. Man har jo mulighed for at gøre
direkte opmærksom på sig selv og sit kandidatur til en
stilling. Ved det gamle system var jeg næppe kommet i
betragtning til mit nuværende job, da jeg ikke tidligere
har arbejdet i Hjemmeværnet. Man ville sandsynligvis
ikke have fået øje på mig, siger Janne Kristina Larsen.
Ja tak til større mangfoldighed
Efter hendes opfattelse er Forsvaret og Hjemmeværnet
åbne og imødekommende over for kvinder i chefstillinger. I Hjemmeværnet sorterer det under hende
og medarbejderstaben at implementere Forsvarets
HR-strategi i lokal praksis, herunder at understøtte
rekrutteringen af flere kvindelige frivillige, som der er
specielt fokus på i Hjemmeværnets årsprogram.
Orlogskaptajn Janne Kristina Larsen fremhæver flere
fordele ved en karriere i Hjemmeværnet. F.eks. når
det drejer sig om betingelserne for at få arbejdsliv og
familieliv til at hænge sammen.
- Forår og efterår er travle, og der kan være en del
aften- og weekendarbejde, som til gengæld kan afvikles i frie perioder om sommeren og vinteren, hvor man
har mulighed for længere ferieperioder med familien,
forklarer hun.
Hjemmeværnet beskæftiger p.t. ca. 560 fastansatte,
heraf ca. 200 i officersstillinger. Der er p.t. 14 kvindelige officerer, ingen på chefniveau.
Blandt de frivillige udgør kvindeandelen flotte 20
procent, hvilket ifølge HR-partneren har en positivt
afsmittende effekt i hele organisationen. Har man få
kvinder lokalt, bliver der talt om det, og man gør en
aktiv indsats for at få flere med ud fra en erfaring af, at
opgaveløsningen bliver bedre, jo større mangfoldighed
man har i en gruppe. Mangfoldighed giver et bredere
perspektiv.
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Vi skal ikke dyrke
forskelligheden
Danske kvinder er i Forsvaret
på samme vilkår som deres
mandlige kolleger, hvilket
langt de fleste befinder sig
godt med. For meget fokus på
kønsforskelle og fremhævelse
af kvinder inden for hegnet
fremmer ikke ligestillingen.
Det mener den 24-årige
løjtnant Sophie Daather, som
stortrives i en udpræget
mandeverden.

AF JOURNALIST BIRGIT SØES RASMUSSEN FOTO: POUL KOFOD

Officerselev Sophie Daather er i skrivende stund
i praktik som delingsfører ved Trænregimentet i
Aalborg, hvor hun står i spidsen for 40 værnepligtige. Hun har tilbragt formiddagen på skydebanen,
mens hun har brugt eftermiddagen på at klargøre
morgendagens feltdag ude i terrænet.
Når hun i august 2016 afslutter den treårige
officersuddannelse, står Trænregimentet højt på
ønskelisten over tjenestesteder, hvor hun gerne vil
fortsætte karrieren.
- Jeg kan lide at arbejde med logistik og planlægning. Generelt er der mulighed for at opleve en mere
skarp hverdag hos støttetropperne, da virket og
produktet, der skal leveres herfra, kræver en større
interaktion med andre regimenter samt med det
civile arbejdsliv. Logistikken giver endvidere gode
kompetencer og kontakter, som kan blive relevante i et senere civilt arbejdsliv, fremhæver Sophie
Daather.
Hun vil gerne fortsætte den militære karriere, så
længe det giver mening, udvikler og er sjovt. Når
hun og kæresten, der også er soldat, engang skal
stifte familie, vil hun overveje at skifte over i det civile. To militære karrierer og eventuelle udsendelser
ser hun på nuværende tidspunkt ikke som optimale
for en børnefamilie.
Med de overvejelser i baghovedet er hun glad for
fleksibiliteten i den militære uddannelse.
- Med den nye reform ser jeg, at Forsvaret er
bevidst om, at ikke alle vælger en livslang karriere
i militæret. Afgivelsen af tjenestemandskontrakten

er for nogle et tab, hvorimod jeg mener, at overenskomsten samt det nye ansøgningssystem giver en
større fleksibilitet og flere muligheder for folk, som
gerne vil frem i butikken. Det nye system muliggør
også, at jeg, den dag jeg ikke længere synes, at
det er sjovt, kan finde på noget andet, siger Sophie
Daather.
Kvindeligt sammenhold
Efter gymnasiet aftjente hun sin værneret hos
Jydske Dragonregiment. Hun vaklede mellem at
søge ind til politiet eller Forsvaret, men valgte efter
en tænkepause sidstnævnte, fordi hun var tiltrukket
af miljøet og det gode kammeratskab, hun havde
oplevet som menig. I august 2012 startede hun på
Sergentskolen i Sønderborg og året efter på Hærens
Officersskole på Frederiksberg Slot.
Ud af 50 elever på Sophie Daathers årgang er der
syv kvinder. De holder sammen.
- For os har det været naturligt at holde sammen.
Ikke kun fordi vi er kvinder, men også fordi vi har
været på sergentskole sammen og kender hinanden
rigtig godt. Vi kan ikke komme udenom, at vi er en
minoritet, hvilket jeg tror giver et mere eller mindre
naturligt sammenhold trods vore forskelligheder. I
fritiden sidder vi nemlig ikke lårene af hinanden.
Sophie Daather og hendes medsøstre på Officersskolen trives generelt godt i militærets udprægede
mandeverden.
- Vi sætter pris på, at man kalder en spade for en
spade. Man ved, når man har gjort det godt, og når
man har gjort det skidt. Netop denne simple kommunikation i hverdagen er noget, de fleste af os er
glade for. Endvidere er vi her på lige vilkår med vore
mandlige kolleger, og sådan skal det være, mener
Sophie Daather.
Disse lige vilkår, især inden for det fysiske, kan
være en udfordring.
- Alle fysiske tests og eksamener er ens for mænd
og kvinder. For de fleste af os kvinder betyder det, at
vi skal lægge væsentligt flere kalorier i vores træning for at opnå samme resultater som mændene.
Det kan være hårdt, men også en kæmpestor sejr,
når det lykkes. Vi kvinder er gode til at støtte op om
hinanden i både modgang og medgang.
Hvori ser du den største forskel på mænd og kvinder i Forsvaret?
- Svaret skal nærmere findes i omgivelsernes reaktioner end i os selv og vores gøren og laden. Vi bliver altid lagt mærke til. I vores hverdag på skolen er
det ikke noget særligt at være kvinde, men så snart
vi kommer uden for slottet, f.eks. på kurser eller i
min nuværende praktik, skal man vænne sig til igen
ikke bare at være ”den nye”, men også at være ”den

Løjtnant Sophie Daather er delingsfører ved Træregimentet i Aalborg.

nye pige”. Folk reagerer på, at der kommer kvinder
til. Det er ikke nødvendigvis negativt, men noget, der
gør, at jeg den første tid altid er lidt ekstra opmærksom på, hvorledes jeg agerer, siger Sophie Daather.
Hun har lagt mærke til, at Forsvaret for at promovere sig som en alsidig arbejdsplads gerne vil
fremhæve kvinderne.
- Jeg bliver ofte valgt til diverse udtalelser, billeder og lignende, også dette interview, fordi jeg er
kvindelig officer. Det er der ikke noget galt i, men
jeg tror ikke, at politikken om at udvaske forskelsbehandlingen gennem ens vilkår får lov at rodfæste
sig fuldstændigt, hvis man holder fast i at fremhæve
kvinderne og dermed være medvirkende til at bevare
et skel mellem kønnene, argumenterer Sophie
Daather.
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Kommandør
Torben Mikkelsen
mødes tit med
fællestillids
repræsentanten
for HOD.

Nu taler vi næsten kun om penge
Fællestillidsrepræsentant, orlogskaptajn Klaus Rehkopff og hans chef, kommandør
Torben Mikkelsen, oplever, at HR-strategien har fået snak om penge til at fylde meget
mere end før i deres samarbejde.

AF JOURNALIST INGRID PEDERSEN
FOTO: LARS RØNBØG

Penge er pludselig kommet til at fylde usædvanligt
meget, når fællestillidsrepræsentant, orlogskaptajn Klaus
Rehkopff og kommandør Torben Mikkelsen diskuterer
de ansattes forhold på Flådestation Korsør. Det skyldes
HR-strategien.
De to mødes tit, for de er på samme tjenestested, og der
er kun 20 meter mellem deres kontorer, og de siger begge,
at de aldrig har haft de store ballader med hinanden.
- Det er nok også en fordel, at vi har kendt hinanden
gennem mange år, siger Torben Mikkelsen og tilføjer, at
når de skal snakke om løn, betyder NyLøn, at samtalerne
bliver interessante, for han er godt klar over, at organisationens taktik er at få ham til at hive nogle penge frem,
som han har gemt. Det er en af de situationer, hvor de er
modstandere.
- Men til hverdag glider arbejdet sammen, og da har
vi ingen konflikter, siger Klaus Rehkopff. Chefen skal jo
træffe beslutninger. Det er hans opgave, og så kan man
eventuelt bagefter diskutere, hvor fornuftige de er.
Inden i skibene
Opgaverne skal løses, og som chef kan man godt se på
skibene som små dominobrikker, der kan flyttes rundt.
Men indeni er der mennesker, som man skal tilgodese, og
det er både chefen og tillidsrepræsentanten enige om skal
gøres bedst muligt.
Klaus Rehkopff fremhæver, at moderne chefer er uddannet til også at se på bløde værdier og bruge dem i deres
ledelsesform. De, der prøver sig med den gammeldags
”Oberst Hackel-stil”, bliver ikke taget alvorligt i dag.
De er enige om, at begrebet anerkendende ledelse
bruges aktivt i søværnet, hvilket hænger sammen med at
søværnet er baseret på teknologisk og avanceret teknologi
og det betyder, at medarbejderne er vanskeligere at erstatte – uanset hvilket niveau de befinder sig på.

Og så fremhæver Klaus Rehkopff, at de særlige forhold
på et skib automatisk fremmer nærvær og samarbejde. Når yngste menige er på broen alene med en officer
klokken 2 om natten, snakker man sammen – ikke kun
om NATO’s seneste strategi, men især om familien, det
nye hus, man har bygget, og alt det, man er optaget af. Det
skaber en særlig samarbejdskultur i søværnet.
Følsom strategi
En del af det gode samarbejde skyldes, at tillidsrepræsentanterne altid føler sig godt orienteret. Torben Mikkelsen
tager orienteringspligten alvorligt og orienterer hellere lidt
for meget end for lidt. Flådestationen har et samarbejdsudvalg, der fungerer godt, og nyhedsbreve fra chefen bliver
sendt til en større kreds, end han strengt taget har pligt til,
og da Torben Mikkelsen og de øverste chefer for nylig holdt
et internt seminar om HR-strategien, blev organisationsrepræsentanter også inviteret med ud fra den betragtning,
at HR-strategien indeholder mange problemer, som der
skal findes en løsning på. Og det må nødvendigvis være i
samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Men emnet er
følsomt.
Torben Mikkelsen kender strategien fra dens tidligste
stadium, for han var selv ansat i Forsvarskommandoen, da
den blev udviklet. Men den var ikke en del af hans arbejdsområde, og han fremhæver, at den blev solgt til medarbejderne med den beskrivelse, at de selv skulle forme deres
egen karriere, selv sørge for efter- og videreuddannelse ud
fra deres egne ønsker og selv søge de job, de er interesseret i.
- Men vi mangler fortsat at få lavet de detaljerede planer
for, hvordan det kan lade sig gøre i et lukket system, når
en række arbejdspladser og funktioner skal besættes,
siger han. Helt konkret er det et problem for søværnet,
at mange af medarbejderne bor på Sjælland. Her har de
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– Overalt i Forsvaret er der leanet så
meget, at vi kun lige akkurat har de
folk, vi skal bruge.
Klaus Rehkopff

deres liv, familie og bolig, og de søger ikke frivilligt job i
Frederikshavn.
- Og så må man som chef tage chefkasketten på igen,
konstaterer han.
Problemet er det kendte, at der ikke følger penge med,
når man selv søger job et andet sted, og ingen ved, hvor
længe jobbet i en anden by varer. Derfor flytter ægtefællen
ikke gerne fra sit – ofte højere lønnede - job, familien sælger ikke sit hus og flytter børnene til en ny skole.
Derfor handler rigtig mange diskussioner mellem chefen
og tillidsrepræsentanten om penge. Og der er ikke tale om
småpenge set med familiens øjne.
- Hvis en kollega herfra eksempelvis skulle arbejde i
Frederikshavn, ville det koste ham 6-7.000 kroner om
måneden i transport og ekstra husleje. Det har de færreste
råd til – eller lyst til, for man skal jo samtidig være væk fra
familien, understreger Klaus Rehkopff.
Andre skruer
Torben Mikkelsen siger, at han som chef selvfølgelig har
andre stilleskruer, han kan justere på for at løse medarbejderkabalen. Det kan være noget med at sikre folk
bestemte kurser eller anden kompetenceudvikling. Men
det er ikke nok til at få strategien til at hænge sammen.
De erkender begge, at HR-strategien er lavet. De
respekterer også, at de skal agere inden for den, og de
prøver at få det til at virke.
Atter en gang spiller den særlige kultur fra skibene ind.
- Når først trossen er kappet på et skib, så må du arbejde med det, du har. Du kan ikke skaffe ekstra materialer
fra land. Det gør vi også med HR-strategien, siger Klaus
Rehkopff.
Men det er svært, fordi kollegerne ikke frivilligt søger job
i geografiske områder, der ikke hænger sammen med deres øvrige liv, når de ikke – som tidligere – kan få de ekstra
omkostninger dækket.
- Hvorfor skulle jeg søge et job væk fra min bopæl, hvis
det vil koste familien tusindvis af kroner, spørger Torben
Mikkelsen.
Han oplever ofte spørgsmålet ”What’s in it for me” og
hvis der reelt er tale om en ’almindelig’ jobrotation og ikke
en stilling, der eksempelvis medfører udnævnelse, så er
viljen til at skifte job særdeles begrænset og så er det me-
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get hurtigt samtalen kommer til at dreje sig om penge.
De ønsker ikke den gamle ordning tilbage, for den havde
også sine fejl og urimeligheder. Folk sad i årevis i midlertidige stillinger og høstede en virkelig, virkelig god betaling.
Det var urimeligt og ekstravagant.
- Som tillidsmand synes man jo heller ikke, at det er
holdbart, hvis dem i Karup får dobbelt så meget i løn som
dem i Korsør, konstaterer Klaus Rehkopff.
Gamle urimeligheder
De forstår godt, at man var nødt til at lave HR-strategien,
og måske også, at den ikke først kunne sendes ud til folkeafstemning blandt medarbejderne. Den er nødvendig, hvis
der også skal være penge til at bevare kampvogne, skibe
og fly. Og det skal der.
- Men vi savner nogle værktøjer, så vi kan gøre det
muligt for folk at flytte efter job andre steder i landet, siger
Torben Mikkelsen. Med værktøjer mener han i virkeligheden bedre muligheder for at kunne anvende midlertidig
beordring og dermed økonomisk kompensation for den
enkelte medarbejder.
- Ja, ofte taler vi ”cool cash”, så folk kan få nogle penge
med og søværnet ikke selv skal have penge op af lommen
for at hjælpe søværnet med at besætte geografisk mindre
attraktive stillinger.
Undtagelsesvis kan han også lokke med, at bestemte job
giver et ekstra kryds på c.v.’et. Men det er ikke altid nok til
at gøre et job salgbart. Det kan det være, hvis der samtidig
følger en udnævnelse med.
Problemet er, at han skal rekruttere folk i et lukket
system, for han kan jo ikke bare hente 10 nye soldater i
Jobcentret.
De er begge bekymrede for, om denne nye virkelighed
bliver formidlet godt nok til de kommende kolleger, der
søger ind i søværnet nu. Det var lettere, da de unge kom
ind lige fra gymnasiet som 18-20 årige. De var lettere at
mingelere rundt. Det kan blive sværere med dem, man nu
forsøger at hente ”udenfor hegnet”.
- Jeg tror for så vidt, at det er sundt med den nye uddannelse. Vi har haft nogle spændende seancer – blandt andet
med folk fra DTU, siger Torben Mikkelsen.
Det der selvfølgelig bliver helt afgørende er, om disse
unge mennesker så også reelt søger ind på uddannelsen

Chefen og fællestillidsrepræsentanten
savner nogle værktøjer, så folk kan flytte
efter job andre steder i landet.

og ikke mindst gennemfører den. Heldigvis ser tallene
bedre ud nu end for blot en måned siden, men lige nu er
det for tidligt at sige, om det kan lykkes.
Penge og bløde værdier
- Derfor er vi endt i den situation, at vi næsten kun taler om
penge. Det har vi aldrig gjort før, siger Klaus Rehkopff og
fremhæver, at det er lidt besynderligt, at ifølge moderne
ledelsesprincipper, som bestemt også gælder i Forsvaret,
er bløde værdier afgørende i ledelsesudviklingen, men det
er penge, der ender med at spille den største rolle.
Torben Mikkelsen nævner, at han som chef også har
ansvar for andre dele af Forsvaret, så han kan ikke tillade
sig at dræne andre for deres personale, selv om han kunne
tiltrække dem til job i Korsør.
- Overalt i Forsvaret er der leanet så meget, at vi kun
lige akkurat har de folk, vi skal bruge, siger han. Job bliver
først opslået, når den tidligere medarbejder har forladt
det, og så opstår der lange vakance-perioder.
- Vi er i den situation, at selv en barselsorlov gør ondt,
siger Klaus Rehkopff. Som tillidsmand mener han også,
at det ville være rimeligt, om den besparelse, der er, når
job er vakante, blev fordelt blandt de kolleger, der må løbe
meget hurtigere, fordi arbejdet skal passes, selv om hvert
femte job er ubesat.
- Situationen nu er demotiverende, så sådan en lønsumsdeling ville være attraktiv, siger han.

CHEFEN
Kommandør Torben Mikkelsen har været chef for 2. Eskadre
siden 2013. Den har stab og syv enheder i Korsør og
Frederikshavn.
Flådestationen i Korsør har omkring 700 ansatte – heraf ca.
115 officerer.

FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER
Orlogskaptajn Klaus Rehkopff er fællestillidsrepræsentant for
HOD-medlemmerne i lokalafdeling 27, Korsør. Det har han
været i fire år.

FLÅDESTATIONEN
Primære myndigheder placeret på flådestationen:
- Operativt Logistisk Center, Korsør
- 2. Eskadre
- Søværnets Taktiske Stab
- Vessel Traffic Service Storebælt
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Soldater fra 20 nationer
i samme lejr
Det danske helikopterbidrag i Afghanistan er i beredskab døgnet rundt.

TEKST: HER, MAZAR-E SHARIF
REDAKTION: HENNING LAHRMANN
FOTOS: FLYVEVÅBNET

Helikopter Wing Karup er udstationeret med to operative helikoptere til
Camp Marmal i nærheden af storbyen
Mazar-e Sharif i det nordlige Afghanistan. Det danske kontingent består
af 72 soldater, hvoraf 12 er officerer.
Det er første gang, danske EH101-helikoptere er udsendt i en rolle som
MEDEVAC m.m. Helikopterne er
udrustet til at flyve i krigszoner. Ellers
er det den samme helikopter, som
hver dag løser redningsopgaver over
hele Danmark og til søs. Det danske
kontingent bor i den tyske del af lejren
og flyver primært for de tyske tropper
i området. Bidraget tog af sted den 1.
august 2014, og p.t. er det uafklaret,
om den danske mission skal fortsætte.
Denne reportage fra Mazar-e Sharif
er skrevet sidst i marts måned.
Bjergene deler landet
Vinden blæser kraftigt, luftfugtigheden
ligger tæt på de hundrede procent,
snefnuggene, der smelter, i samme
øjeblik de rammer jorden, indikerer,
at temperaturen kun lige har bevæget
sig over frysepunktet. Blot et halvt
døgn tidligere skinnede solen fra en
skyfri himmel, det blæste en let brise
fra nordøst, og temperaturen havde et
niveau, der ville have tilfredsstillet selv
den mest kritiske danske strandgæst
en sommerdag i juli.
Mod nord er landskabet fladt og
goldt og består af ørken med kun
enkelte sandbanker. Gamle ruiner er
med en let hånd strøet tilfældigt ud
over sandet og leder tankerne hen på
de stridigheder, der har præget regionen i mange år. Halvtreds kilometer
mod nord tager befolkningstætheden
langsomt til, hvor mennesket gennem
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årtusinder har søgt mod den mere frodige jord, der omkranser floden Amu
Darya, der markerer grænsen mellem
Afghanistan og Usbekistan. Kun få kilometer mod syd ville man til gengæld
på en gennemsnitsdag kunne se det
tydelige omrids af Hindukush-bjergkæden i disen, der med sine op til fem
kilometer høje bjerge nærmest som
et bolværk afskærmer det resterende
Afghanistan mod naboerne fra nord.
En spændende, omskiftelig og til tider
skræmmende kulisse, hvor sandstorme og oversvømmelser ikke er et
særsyn.
2.000 soldater i Camp Marmal
Afghanistans fjerdestørste by, Mazar-e Sharif, som er hovedstaden i den
nordlige provins Balkh, ligger lige her,
hvor det høje terræn møder det lave,
og Asien møder Mellemøsten. Byen
udgør med sine ca. 300.000 indbyggere en strategisk port på handelsvejene, der forbinder afghanerne med
handelsparterne mod nord. I mere
end ti år har det tyske forsvar – Bundeswehr - drevet en større militærbase, Camp Marmal, i tilknytning til
Mazar-e Sharif International Airport
og været primus motor på ISAF-ope-

rationer i det nordlige Afghanistan og
ligeledes sikret ISAF’s tilstedeværelse
i regionen (Red.: Pr 1. januar 2015
overgik ISAF til RSM (Resolute Support Mission)).
Trods udbredelsen af MultiCam
er udvalget af forskellige militære
uniformer iøjefaldende. Camp Marmal
huser ca. 2.000 militære styrker fra
mere end 20 nationer, hvilket betyder et internationalt samarbejde,
der rækker langt ud over Europas
grænser. Eksempelvis står mongolske
soldater for en del af sikkerheden på
basen. Tidligere - i 2012/2013 - har
Camp Marmal også haft den danske
mobile radarenhed (MACC) boende.
MEDEVAC-opgaver for ISAF
Danmark har siden sommeren
2014 valgt at have to operative
EH101-transporthelikoptere udstationeret i Camp Marmal med henblik på
at støtte ISAF-operationer i området.
Trods de meget omskiftelige vilkår
er den primære opgave den samme.
Døgnet rundt skal helikopterne kunne
bruges til at bringe f.eks. en soldat,
som har været udsat for et traume, til
hospitalet inden for én time (Red.: Se
figuren ”The ”Golden Hour”).

1)
En dansk EH101 helikopter
kaster flares for at afvise
varmesøgende missiler.
Kilde DATU.
2)
Området omkring provins
hovedstaden Mazar-e Sharif
er bjergrigt. Her øver en af
de danske helikoptere.
Kilde DATU.
3)
EH101 over Mazar-e Sharif
med den blå moske.
Kilde: DATU

En persons chance for at overleve et
alvorligt traume er markant højere, såfremt den tilskadekomne er
inden for en radius af ca. 75 km fra et
felthospital (Red.: Opgaven kaldes i
NATO-termer for Medical Evacuation
(MEDEVAC).
I praksis betyder det, at helikopteren
skal være i luften inden for 15 minutter, hvilket kræver, at personellet i
den danske lejr overholder en lang
række procedurer, der sikrer hurtig
respons.
Ombord på helikopteren er der ud over den faste besætning på fire
mand - et lægehold bestående af
én anæstesilæge med præhospital
erfaring og én medic/paramediciner.
Helikopteren medbringer ydermere
to soldater med udvidet kendskab til
førstehjælp. De skal assistere lægen,
men de indgår primært i teamet med
henblik på at sikre i forbindelse med
at få patienten ombord på helikopteren. Helikopteren har kapacitet til at
medbringe to hårdt sårede (liggende)
soldater og op til fire mindre tilskadekomne (siddende) og er udstyret til et
niveau, der svarer til de lægebiler, der
kører i de danske regioner. Danskerne
deler dette beredskab med de tyske
Sikorsky CH53-helikoptere.
Andre transportopgaver
I det danske kontingent indgår der
også en mindre specialenhed på seks
mand, som er uddannet til at bringe
isoleret personel tilbage i sikkerhed
(Red.: I NATO-termer kaldet Personnel Recovery (PR)).
Det kan være alt fra personel, der
er blevet immobilt, mandskab, der
er blevet væk fra resten af enheden,
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eller nedskudte piloter. Ofte er der tale
om komplekse operationer, hvor vejr,
terræn og trusselsbillede har stor
indflydelse på missionens udførelse,
og hvor tiden også er en begrænsende
faktor. Enheden er trænet til i samarbejde med helikopternes besætninger
at planlægge og udføre hjemtagelsen
af personellet hurtigt og sikkert.
Når helikopterne ikke er på MEDEVAC-beredskab, kan de løse almindelige transportopgaver. I den forbindelse er der fløjet flere missioner for
specialstyrkerne, der er stationeret i
Camp Marmal, og Military Advisors,
som er blevet transporteret rundt i
store dele af TAAC-Norths ansvarsområde (Red.: TAAC–North: ”Train Advise
Assist Command – North” er en del af
NATO RSM i Afghanistan).
Herunder er helikopterens evne til
at hoiste (Red.: Hoist: Wire monteret
på helikopteren til at hejse personel
(eller materiel) op og ned) og flyve

med sling (Red.: EH101 kan have op
til 3.000 kg gods monteret i en krog
under helikopterens bug) også blevet
anvendt, hvis terrænet har umuliggjort
landing.
I et missionsområde med et trusselsbillede - svarende til det for
Afghanistan - flyver helikopterne altid
i formation, da helikopterne hermed
har mulighed for at støtte og sikre
hinanden i forbindelse med flyvningens kritiske faser, hvilket typisk er i
forbindelse med start og landing. Hvis
en af helikopterne skulle få behov for
at nødlande eller i værste fald havarerer, vil den anden helikopter have
mulighed for at sikre den nødstedte
helikopter. Her indgår tyskerne og
danskerne i et tæt samarbejde, da
de danske EH101 ofte flyver sammen
med de tyske CH53. Samarbejdet
sikrer, at der altid er minimum to operative helikoptere klar til at gå i luften,
men giver også de perfekte rammer

for vidensdeling og udvikling af den
operative opgaveløsning.
Slut for det danske helikopterbidrag?
I skrivende stund er det fortsat uklart,
hvornår missionen slutter for det
danske helikopterbidrag. Tyskerne
har anmodet om forlængelse, idet
muligheden for at kunne evakuere
tilskadekommet personel tilbage til
basen er afgørende for gennemførelsen af operationerne i området, men
helikopteren er en efterspurgt kapacitet, og andre prioriterede opgaver
kan meget vel blive tildelt de danske
transporthelikoptere. EH101 har vist,
at den trods det belastende operationsmiljø har været en særdeles
pålidelig ”arbejdshest”, der kun har
haft ganske få tekniske udfordringer
i de snart ni måneder, missionen har
kørt.

When the world calls, you need to trust the safety
of your transportation anywhere anytime.

www.scania.dk/military

FAGLIGE NOTER

Arbejdstidsreglerne gælder
også i udlandet
AF KONSULENT SØREN WAD CLAUSEN, HOD

Denne notits er hovedsageligt rettet mod officerer af
den militære ledergruppe omfattet af almindelige merarbejdsregler.
Et af Forsvarets mange særlige kendetegn er de talrige
traditioner, som dagligdagen er præget af. De fleste af
dem bidrager positivt til selvforståelsen og ”branding”,
både generelt blandt alle Forsvarets ansatte og mere specifikt på det enkelte tjenestested.
Selvom det generelle indtryk således er positivt, er der
imidlertid også traditioner eller måske snarere dogmer,
som er lige så misforståede, som de er sejlivede. Et af
disse dogmer vedrører arbejdstidsreglerne for officerer,
som er udstationerede i udlandet til stabstjeneste eller
uddannelse.
HOD får ofte henvendelser fra medlemmer, som er
udsat for, at tjenestestedet påstår, at arbejdstidsreglerne
ikke er gældende under udstationeringen, eller at tjenestestedet nulstiller timesaldoen ved hjemkomsten fra udstationeringen. Årsagen til dette skal hovedsageligt findes
i det afsnit af FPTBST 201-8, som omhandler merarbejde i
udlandet. Bestemmelsen giver efter HOD’s opfattelse ikke
megen hjælp til myndigheder, som får en medarbejder
hjem fra udlandet efter længere tids udstationering eller
uddannelse.
Få en skriftlig fælles forståelse
Når nu arbejdsgiversiden kun yder mangelfuld bistand til
de lokale tjenestesteder, må vi som ansatte sikre os bedst
muligt imod, at der opstår misforståelser og forkert forvaltning af arbejdstid under udstationeringen.
Det første og vigtigste skridt i denne sikring er at opnå
en fælles forståelse af, at man under udstationering i
udlandet er omfattet af helt normale danske arbejdstidsregler. Dette bør gøres skriftligt og kan gøres mest hensigtsmæssigt pr. brev eller mail, når den enkelte alligevel
skal klarlægge de mange praktiske detaljer omkring en
udstationering sammen med den udsendende myndighed.
Man bør herunder sikre sig, at alle involverede myndigheder tager ejerskab på dette – ens nærmeste chef og den
eller de overordnede myndigheder, der er ansvarlig for
tilrettelæggelsen af selve udstationeringen, og som man
eventuelt skal rapportere til eller får direktiver fra, mens
man er udsendt.
Når alle involverede er enige om, at arbejdstidsreglerne gælder, ligger det naturlige næste skridt lige for: At
beslutte, hvem den månedlige arbejdstidsopgørelse skal
afleveres til, og hvordan parterne vil forholde sig, hvis
der oparbejdes merarbejde under udstationeringen. På
samme måde som ved daglig tjeneste på et dansk tjenestested skal der nemlig løbende tages stilling til diverse

arbejdstids-saldi fra både medarbejders og en ansvarlig
chefs side. Hverken medarbejder eller ledelsen kan være
tjent med at skulle rekonstruere adskillige års tjeneste
med tilbagevirkende kraft – medarbejderen for at redegøre
for tjeneste på enkeltdage og ledelsen for at gennemføre
et kvantitativt og kvalitativt skøn over merarbejde, som en
udenlandsk chef har beordret.
Fire vigtigste budskaber
En stor del af problemet hænger selvfølgelig sammen
med, at en lang række af de officerer, der udstationeres
til tjeneste i udlandet eller gennemfører længerevarende
uddannelser på udenlandske tjenestesteder og skoler, er
de eneste danskere det pågældende sted. De nationale
helligdage er anderledes end i Danmark både i antal og
placering, og opfattelsen af arbejdstidens placering og
længde er ligeledes vidt forskellig fra danske regler. Disse
anderledes forhold er man nødt til at indrette sig under
som medarbejder, men man har ingen mulighed for at få
sine beslutninger afprøvet og godkendt hos den chef hjemme i Danmark, som skal betale den arbejdstidsmæssige
regning. Dette underbygger efter HOD’s opfattelse nødvendigheden af tilbundsgående drøftelser og realistiske
aftaler inden udstationeringen.
Forsvaret og HOD har indgået aftaler vedr. arbejdstidsforholdene for udstationerede officerer ved enkelte
udenlandske eller multinationale myndigheder i udlandet.
Forsvaret har mangeårig erfaring med arbejdstidsbelastningen de pågældende steder og har derfor indgået aftaler
med HOD om, at alt merarbejde konverteres til et fast
månedligt tillæg på disse tjenestesteder. Hjemlen til dette
er en integreret del af aftalegrundlaget på arbejdstidsområdet, men anvendelsen af disse aftaler forudsætter normalt et vist erfaringsgrundlag. Men også 3 – 6 måneders
konstant højt arbejdspres med oparbejdet merarbejde til
følge kan være tilstrækkeligt grundlag for at overveje at
indgå aftale om konvertering af merarbejde til fast tillæg.
De fire vigtigste budskaber fra HOD side vedr. arbejdstid
i udlandet er:
• Danske arbejdstidsregler gælder generelt under udstationering i udlandet.
• Tjenestens særlige karakter – ofte kun sporadisk kontakt til nærmeste danske chef/leder – stiller krav om
grundig forberedelse og realistiske aftaler på arbejdstidsområdet inden udrejsen.
• Hold kontakten til relevante myndigheder i Danmark –
også inden arbejdstiden begynder at skride – og prøv at
få en kompetent chef til at forholde sig løbende til jeres
arbejdstids-saldo.
• Kontakt gerne HOD, inden sagerne går op i en spids.
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Befolkningen skal beskyttes
mod overgreb
Danmark deltager aktivt i ”Operation Inherent Resolve” fra Al Jaber Airbase i Kuwait.
AF STEEN MIKKELSEN OG HENNING LAHRMANN
FOTO: STEEN MIKKELSEN OG FLYVEVÅBNET

Få dage efter at Folketinget havde
vedtaget, at Danmark skulle støtte
kampen mod Islamisk Stat (IS) i Irak,
lettede det første af otte F16-fly fra
Flyvestation Skrydstrup kl. 10.37 torsdag den 2. oktober 2014. Beslutningen
omfatter et bidrag på syv fly, og for at
være fuldstændig sikre på, at der kom
syv fly af sted, lettede der i alt otte fly,
og reserve-flyet returnerede kort tid
efter til Skrydstrup.
”Operation Inherent Resolve” er
ikke anderledes end hverdagen for de
andre aktiviteter i Forsvaret – en tur
i INTOPS. Og dog. Til forskel fra tidligere missioner – Irak, Afghanistan,
Aden-bugten m.m. – har der ikke
været megen offentlig omtale af missionen. Især i starten var flere medier
ret offensive i deres bestræbelser på
at få adgang til det udsendte personel
eller ligefrem lov til at besøge basen i
Kuwait. Men da de kuwaitiske myndigheder ikke tillader presse på basen, så
kan det ikke lade sig gøre.
HOD’s konsulent Steen Mikkelsen
fortæller fra et besøg i Kuwait i dagene 13. - 15. marts:
- En anden forskel fra tidligere er, at
Forsvaret ikke arrangerer besøgsture
for f.eks. HOD til missionen. Derfor
måtte CS og HOD selv tilrettelægge et
besøg til de udsendte medlemmer:
- Der blev gennemført et godt og
velbesøgt medlemsmøde, hvor vi
kom rundt i alle krogene - især med
resultatet af OK15 og erfaringerne
med den nye HR-struktur i Forsvaret
anno 2015, ikke mindst det såkaldte
”ansøgningssystem”, siger han.
- Hvis jeg lige skal vende mig mod
det, det egentlig drejer sig om for
folkene her i Kuwait, nemlig bidraget
til kampen mod IS, så er det flyoperationerne, der er i centrum. Men de kan
på ingen måde gennemføres uden et
stort støttehold med teknikere, præst,
læge, administration, våbenfolk, be-
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vogtning m.v. Alt det der skal til, for at
en flyvning kan finde sted.
Lejr efter amerikansk model
Det danske styrkebidrag er deployeret til Al Jaber Airbase, der efter
de udsendtes udsagn ”ligger ude i en
sandkasse”. Basen blev indtaget af
irakerne i forbindelse med den første
Golf-krig, og en del af installationerne
bærer stadig tydeligt præg af koalitionens bestræbelser på at få irakerne
ud af basen.
Kuwaiterne selv bruger basen til deres F18-kampfly, og udover danskerne
er der et stort kontingent amerikanere og noget mindre kontingenter fra
Canada og Italien.
Lejrområdet udvikles hele tiden –
det er jo efter bedste amerikanske
mønster. Udover den officielle ”Mess
Hall” er der nu også et ”burgertelt”,
en kaffebar og en restaurant fra
fastfood-kæden ”Subway”, så der er
mulighed for lidt adspredelse i kosten.
Da HOD besøgte enheden, var arbejdet
med at skabe et dansk fritidsområde
med bl.a. TV og underholdningsfaciliteter netop gået i gang. Det venter
enheden sig meget af.
Der er altid større eller mindre
udfordringer ved at være i INTOPS. I
Kuwait er der selvfølgelig sandstormene, der blæser det fineste sandstøv
ind alle steder, også steder, hvor
man troede det umuligt. En anden
kommende udfordring er ønsket om
overdækning af flyene, der gennemgående er parkeret på en åben forplads
med en god del beton under, hvilket
betyder meget høje temperaturer ”lige
om lidt”. Der arbejdes på en løsning
sammen med amerikanerne, der står
for rigtig mange forhold på basen.
”REDCARD Holderen”
Selve flyoperationen er egentlig kulminationen på en lang række begi-

venheder, som Steen Mikkelsen kort
illustrerer:
- Der flyves i ”et vindue”, der kan
ligge tidligt, midt eller sent på dagen
eller om natten. Det skifter for hver
uge med seks timer ad gangen.
Operationerne flyves kun over Irak
med lufttankning op til flere gange undervejs, både ud og hjem. På
nedenstående kort kan læserne se
området, der bliver fløjet i. En mission
kunne se ud som på kortet.

Target/
mål
luft
tankning

luft
tankning

Kuwait

De mål på jorden, som enheden bliver tildelt, vurderes og analyseres af
et særligt forbindelseshold, hvori bl.a.
indgår en såkaldt ”REDCARD Holder”,
som er en erfaren F16-pilot. Herefter
træffes der valg om typen og opsætningen af våben. Dette valg tages
grundlæggende ud fra to parametre:
Garanti for ødelæggelse af målet og
forbehold for skade på omkringliggende bygninger og personel. Kort
sagt efter devisen: Maksimal virkning i
målet og ingen/minimal skade på det,
der er omkring målet.
Fra start til slut tager hele processen 15 - 18 timer, alt afhængig af
flyvningens længde.

FAKTA

På vej til ”en nat
på kontoret”

Et F16-kampfly
fra Eskadrille 727
i Skrydstrup. Foto:
Marcel Burger.

”Folketingsbeslutning af 2. oktober 2014 om
yderligere dansk militært bidrag til støtte for
indsatsen mod ISIL:
Folketinget meddeler sit samtykke til,
at et yderligere dansk militært bidrag –
efter anmodning fra den irakiske og den
amerikanske regering – stilles til rådighed
for den internationale indsats til støtte for
Iraks militære indsats mod terrorbevægelsen
ISIL og for at bistå myndighederne i Irak med
at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige
overgreb.”
De syv danske F16-fly ankom til Ahmed Al
Jaber Airbase i Kuwait den 5. oktober 2014.
Men desværre skulle der gå 10 frustrerende
dage, inden flyene måtte sættes ind i
bekæmpelsen af Islamisk Stats styrker, som
befinder sig i Irak. Mens franske, australske,
belgiske, hollandske og amerikanske kampfly
gik i luften, stod de danske fly i varmen på
basen. Årsag: en stor diplomatisk fadæse.
Der manglede en tilladelse fra Kuwaits
myndigheder til at ”benytte luftrummet”.

Får du nok ud af HOD’s
medlemsaftale?
Mere end hver tredje officer udnytter nu aftalen med Tryg Gruppeforsikring.
På medlemmernes vegne har HOD

Mange medlemmer har allerede taget imod til-

forhandlet sig til fordelagtige vilkår

buddet. Hvis du også føler dig fristet, så gå ind

for en lang række af forsikringer.

på hod.dk under Forsikringer og læs mere.

De handler om gode dækninger,
lave priser og ikke mindst adgang til Tryg

Eller ring direkte til Tryg Gruppeforsikring på

Gruppeforsikrings specialister og rådgivere.

70 33 25 25 og hør, hvad du kan få ud af aftalen.
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FREGAT SOM UDDANNELSESSKIB

Endelig hjemme
IVER HUITFELDT er som sidste fregat overgået til søværnet fra
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
TEKST OG FOTOS: JOURNALIST STEEN RAMSGAARD

Som den tredje og sidste af Forsvarets nye fregatter er IVER HUITFELDT
nu endeligt blevet overdraget til søværnet fra Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse, FMI.
IVER HUITFELDT var egentlig den
første fregat, der blev søsat i marts
2010, to år efter at kølen blev lagt i juni
2008. Oprindeligt skulle IVER HUITFELDT også som den første af de tre
nye fregatter være afleveret fra FMI.
Men et lille svinkeærinde til Afrikas Horn på antipirateri-operation i
efteråret 2012 har betydet, at fregatten i stedet som den sidste er blevet
overdraget til søværnet – efter PETER
WILLEMOES og NIELS JUEL.

Orlogskaptajn Per Moll Petersen

Næppe var overdragelsen fuldført i
marts, før IVER HUITFELDT sammen
med bl.a. NIELS JUEL og støtteskibet
ABSALON deltog i en to uger lang
eskadreøvelse. Nu, hvor søværnet selv
råder fuldt og helt over fregatten, er
der større råderum for at planlægge aktiviteter og øvelser. Og det er
skibschef og orlogskaptajn Per Moll
Petersen meget tilfreds med.
- Indtil vi fik den overdraget, var vi
populært sagt buschauffører for FMI.
Nu er vi tilbage som en operativ enhed
med kun én herre – søværnet. Og det
er jo meget lettere kun at arbejde for
én, som skibschefen udtrykker det.
IVER HUITFELDT har været i fregat-

programmet hos FMI i halvandet års
tid, hvor den er blevet udstyret med
den rette militære udrustning.
- Det er foregået i samarbejde med
søværnets egne folk i FMI, og vi har
haft et glimrende samarbejde om
installation og afprøvning af våben og
sensorer. Men vi har ikke kunnet gøre
helt, som vi selv ønskede. Som f.eks.
at gennemføre flere testskydninger,
operationer med helikopter og deltage
i mere relevante sømilitære øvelser.
Beslutningen om at sende IVER
HUITFELDT på piratjagt ved Afrikas
Horn kom midt i fregattens klargøring.
De fleste sensorer, kampudstyr og
artilleri var på plads. Men Frømandskorpsets specielle gummibåd,
RHIB’en, krævede, at fregatten blev
udstyret med en kran, der kan løfte 8½
ton. Så der blev lavet en ombygning
med plads til kranen, inden skibet stod
mod syd.
Derefter blev missionen forlænget
lidt, fordi de to danske pirat-gidsler
Søren og Eddie blev frigivet, mens IVER
HUITFELDT var i området. Så derfor
kom fregatten først i august 2013 tilbage til Materielstyrelsen.
Der går formentlig en rum tid, før
IVER HUITFELDT kommer på international mission igen.
Uddannelsesskib
- Vi har 2,5 besætninger til de tre
fregatter, sådan som forsvarsforliget
foreskriver. Her på IVER HUITFELDT er
der 50-55 mand, d.v.s. en halv besætning. Derfor kan vi ikke indsættes i en
skarp mission. Vores fornemste opgave
er at støtte uddannelsen af personel
til søværnet og vedligeholde deres
kompetencer. Her kan f.eks. våben- og
elektronikofficerer lære de forskellige
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våbensystemer at kende. Det giver noget helt andet at lære systemerne ved
at være ombord frem for at sidde på
en skolebænk, forklarer orlogskaptajn
Per Moll Petersen.
Selv om det er en vigtig rolle, er han
dog ikke helt tilfreds med fregattens
status:
- Hvis jeg skal sammenligne det
med en privat virksomhed, så har vi
i Forsvaret tre spritnye produktionsenheder, der leverer efterspurgte
varer. Derfor giver det ingen mening at
lukke den ene enhed ned. Men det har
politikerne altså valgt, selv om de har
investeret mange penge i at bygge de
her avancerede enheder, og selv om
efterspørgslen er høj. Så mit største
juleønske er, at jeg kan få endnu en
halv besætning.
Søværnets travleste år i nyere tid var
2014. Da var danske fartøjer involveret
i operation RECSYR med at fjerne og
tilintetgøre Syriens giftgas, antipirateri-operationen ved Afrikas Horn og
deployering af minerydningsenheder
i Østersøen samt den kontinuerlige
overvågning af danske farvande. Dertil
kommer den faste aktivitet i Nord-

atlanten, hvor der altid er indsat to
inspektionsskibe og tre kuttere.
Inden for de seneste ti år er der bygget fem større enheder til søværnet,
som nu kan dække alt fra humanitære
operationer til egentlige kampopgaver.
- Til de internationale operationer
har vi med fregatterne fået de rigtige
værktøjer. De er bygget til højintensive
konflikter. Til brug i den lavere ende
af konfliktspektret har vi de fleksible
støtteskibe. Så vi er klar til alle typer
indsatser. Men vi har for få folk.
Uddannelsen ombord spænder vidt i
tid, alt efter hvilke opgaver besætningen skal oplæres i. Nogle grupper kan
uddannes på 3-4 måneder, andre tager
et halvt år. Så er der et stort hop op til
den taktiske officer i O-rummet. Det
tager 8-11 år, før officeren kan lede
slagets gang.
- Hvad officerskorpset angår, kan
vi ikke rekruttere folk fra gaden. Den
nødvendige erfaring og viden får de
kun gennem søværnet, understreger
Per Moll Petersen.

FREMTIDSSIKREDE FREGATTER
•F
 regatternes affyringssystemer er
konstrueret og udstyret til at kunne
anvende stort set alle amerikanske
missiltyper. Det fremtidssikrer dem.
•S
 ensorerne er avancerede og kan
registrere bevægelser på flere
hundrede kilometers afstand.
•S
 øværnets nuværende missiltyper
er Seasparrow til luftforsvar
og Harpoon imod andre skibe.
Fregatterne kan udstyres med
Tomahawk-missiler og missiler til
f.eks. ballistisk missilforsvar og
område-luftforsvar, der har længere
rækkevidde end Seasparrow. Ved
udrustning med f.eks. missiler til
områdeluftforsvar vil man bedre
kunne udnytte skibets sensorers
potentiale, end tilfældet er i dag.
•A
 rtilleriet i stævnen består af to 76
mm kanoner, placeret i standard
container-positioner. Derfor kan den
øverste hurtigt udskiftes til en anden
bevæbning, mens den nederste er
forberedt til en 127 mm kanon.

Søværnets første fregat bruges som
uddannelsesskib.
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Ægtefælles job vigtig for
valg af tjenestested
Problemstillingen om ægtefællernes karrieremuligheder
er et vigtigt element for en del ansøgere.
AF JOURNALIST STEEN RAMSGAARD FOTOS: HEC’S OG HKIC’S INFORMATIONSTJENESTE

Forsvaret tager vestpå. Det er en tendens, der har været
tydelig gennem en årrække. Med det seneste forsvarsforlig
blev DANILOG i Vordingborg og Forsvarets Sundhedstjeneste flyttet mod vest. Senere indgik politikerne det lille
forlig, som betød, at bl.a. ledelsen for Forsvarets Depot og
Distribution (FDD) skulle flytte fra Sjælland til Aarhus.
Den glidende bevægelse har fået flere i Forsvaret til at tale
om, at udflytningen af arbejdspladser reelt er en egnsudviklingsstøtte.
Flytninger er ikke noget nyt for officersfamilier. En officer
skal i sin karriere flytte rundt til forskellige tjenestesteder.
Men gennem de seneste år har der også hos officersfamilier tegnet sig en klar og tydelig tendens: Begge ægtefæller
har en videregående uddannelse, og begge har en karriere,
de ønsker at forfølge.
Det kan være svært, hvis officerens tjenestested ligger
på sidste revle af ”Vandkantsdanmark”. I de tilfælde følger
der ofte mange og lange diskussioner og bekymringer, og
i værste fald kan det betyde enden på en officerskarriere,
fordi ægtefællen ikke kan eller vil rejse med mod vest.
- Ja, der er eksempler på, at officerer stopper i Forsvaret
af den grund. Min vurdering er dog, at det ikke er et udbredt
fænomen, fortæller oberst Birger Mejlholm, der er chef for
Hærens Efterretningscenter, HEC, i Varde.
HEC blev oprettet i marts 2014. Og rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere har ikke været noget problem.
- Jeg har indtil videre gode erfaringer. Der har generelt
været kvalificerede eller meget kvalificerede kandidater til
langt de fleste stillinger. Kun ganske få stillinger er gået i
genopslag. Retfærdigvis skal det dog siges, at vi til en vis
grad har været hjulpet af nyhedens interesse, siger Birger
Mejlholm.
Ægtefælles job vigtigt
Han genkender dog også problemstillingen om ægtefællernes karrieremuligheder:
- Partnerens jobmuligheder er et vigtigt element for en
del ansøgere. Her har vi heldigvis god støtte fra Varde og
Esbjerg kommuner, der yder en hurtig og stor indsats for
at hjælpe, og der er flere eksempler på, at det er lykkedes.
Desuden kan jeg trække på mine egne lokale netværk af
virksomhedsledere. Vi peger også på muligheden for, at
man evt. bosætter sig i trekantsområdet – hvor der er flere
stillinger til højtuddannede – og pendler til Varde.

Der er omkring en snes pendlere blandt officererne i
HEC.
En af dem er major Kim K. Hansen. Efter en del år på
Forsvarsakademiet og senest i Bemandingsafdelingen i
Forsvarets Personeltjeneste flyttede han i fjor med sin familie til Vejle. Dagligt bruger han nu godt en time på transport
hver vej.
- Min kone var HR-chef hos Kvickly i Albertslund, men
blev så regionschef i COOP i Midtjylland. Så hendes karriere lå pludselig her i Jylland. Og jeg ville gerne ud og have
lederansvar igen, og desuden overvejede jeg at komme et
sted hen, hvor jeg skulle formidle uddannelse. Jeg arbejdede med ledelse på Forsvarsakademiet, og jeg synes, at det
er spændende at arbejde med mennesker. Det er der meget
af i CACSEK (Conduct after Capture-sektionen) ved HEC,
forklarer Kim Hansen.
Familiens to hjemmeboende børn skulle flytte skole, men
det har ikke været noget problem.
Kim Hansen påpeger, at man kan få et meget sammenhængende officersforløb i Varde-Oksbøl-området, fordi der
er så mange militære stillinger på Sergentskolen på Varde
Kaserne, HEC og hos Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i
Oksbøl.
Men hvad så, hvis man gerne vil tilbage til Sjælland og
hovedstadsområdet igen?
- Som jeg ser det, så er der en bevægelse mod vest i Forsvaret. Men på et tidspunkt kommer der vel også stillinger
østpå. Jeg har fire år til pensionsalderen, og så længe det
her er spændende, bliver jeg hos HEC, siger Kim Hansen.
Savner økologiske madvarer
Kaptajn Henrik Lykke stod i fjor i den situation, at hans
gamle stilling hos Jydske Dragonregiment forsvandt. Han
skulle egentlig tilbage til regimentet efter to år på Hærens
Kampskole, men valgte så efter en grundig diskussion med
sin kone at blive i Oksbøl i en stilling hos Hærens Kamp- og
Ildstøttecenter, HKIC, og samtidig flytte til området.
- Hvad angår min karriere havde vi ingen betænkeligheder. De gik kun på, om min kone, Camilla, kunne få job. Hun
er uddannet speditør og har en bachelor i økonomi, bl.a.
som produktudvikler.
- Jeg havde set mange stillingsopslag i Esbjerg og fandt
noget efter to måneder. Jeg måtte gå ned i løn, og jeg har
skiftet branche totalt, men det har været fint. For os handle-
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KOMPENSATION
STADIG MULIG

Major Kim Hansen, Hærens
Efterretningscenter (HEC)
(t.v.) og chefen for HEC i Varde,
oberst Birger Mejlholm.

Kaptajn Henrik Lykke blev
i Oksbøl og fik en stilling
hos Hærens Kamp- og
Ildstøttecenter, HKIC.

de det om at få en fælles hverdag frem for penge, og derfor valgte
vi at rykke herover. Vi havde jo håbet, at der på længere sigt kunne
blive en fast løsning i København eller på Sjælland, men det nye
forsvarsforlig har lukket mange stillinger, siger Camilla Lykke.
Den største omvæltning ved at flytte vestpå har været at gå fra en
2. sals lejlighed på Amagerbro til en villa på en stille vej i en by med
1.000 indbyggere. Naboerne har dog taget rigtig godt imod os. Det
største savn er økologisk mad. Den er jo i højsædet i København,
mens det ikke ligefrem vrimler med økologiske varer i de lokale
supermarkeder. Men det er der råd for.
- Vi har fundet nogle gårdbutikker med f.eks. økologisk lam og
lignende til rimelige priser, fortæller Henrik Lykke, der er super
godt tilfreds med sit arbejde.
- HKIC er et meget interessant tjenestested. Alt, hvad vi rører
ved, har effekt for hele hæren. Alt, hvad vi vælger af våben og udstyr, bliver sagsbehandlet hos os. Det er jo interessant at være med
til at forme udviklingen i hæren. Desuden har HKIC en policy for
kompetenceudvikling, og bliver man ved med at gøre en indsats, så
er der større mulighed for, at ens udvikling kan varetages i stedet
for at skifte chef hele tiden.
Laveste ledighed
- For officeren er der altså rigtig gode karrieremuligheder i Vestjylland. Der er over 1.000 militære stillinger af meget varierende
karakter i Oksbøl-Varde-området, og vi ser allerede nu, at officerer
finder nye udfordringer ved en nabomyndighed og dermed skaber
en karriere i lokalområdet, understreger chefen for Hærens Efterretningscenter.
For ægtefæller er der måske også bedre muligheder, end man
umiddelbart forestiller sig.
- Nogle potentielle ansøgere og deres familier er af den opfattelse, at ledigheden er stor, og at hele området ligner noget fra
en tvangsauktion. Når vi så viser dem forholdene og samtidig
fortæller, at Varde Kommune faktisk ligger i kamp med Billund
om at have Danmarks laveste ledighed, så bliver de mildest talt
overraskede. Og Esbjerg er inde i en rivende udvikling, hvor de i den
grad står og mangler højt uddannet arbejdskraft, specielt inden
for tekniske og naturvidenskabelige områder på grund af olie- og
vindindustrien, siger Birger Mejlholm.
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Der er stadig visse økonomiske
muligheder for at lokke officerer fra
Østdanmark til Vandkantsdanmark.
Men selv om job-trafikken går den vej,
er mulighederne ikke så store, som de
har været.
Afskaffelsen af 2-4 års ordningen
betyder, at officerer nu selv skal betale for ophold og transport i forbindelse
med nye tjenestesteder, som oftere og
oftere ligger vest for Storebælt. Med
reglen om, at det nye tjenestested er
et ”fast tjenestested”, er der heller
ingen sikkerhed for, at man kan vende
tilbage til sit ”gamle” job.
Ud over manglende karrieremuligheder for ægtefæller betyder det også,
at officerer skal tænke sig godt om
flere gange, før de vælger nye tjenestesteder.
Hos HEC har oberst Birger Mejlholm
visse begrænsede muligheder, som
delvis kan kompensere nye medarbejdere, der efterlader familie og bolig
i en anden landsdel. Økonomisk kan
der i visse tilfælde gives et begrænset
tillæg. Chefen kan også aftale fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse
af arbejdstiden – d.v.s. lange hverdage
og længere weekend – samt enkelte
hjemmearbejdsdage.
Der er også mulighed for mobilitetsfremmende tiltag. I tilfælde, hvor
det er svært at besætte stillinger, kan
tjenestestedet i begrænset omfang betale medarbejderes merudgifter, bl.a.
til transport. Men det kræver ubesatte
stillinger. For midlerne skal tages af
lønsummer, der ikke bruges, fordi alle
stillinger ikke er besat.
Fagbladet Officeren har talt med en
officer, der ikke ønsker at stå frem.
Han har oplevet en lønnedgang på
18.000 kr. årligt på grund af de nye
regler. Hans tjenestested øst for Storebælt blev nedlagt i forbindelse med
forsvarsforligets ikrafttrædelse i fjor,
og han blev derfor tvunget til at rykke
vestpå. Han er rigtig godt tilfreds med
sit nye arbejde. Desværre ligger tjenestestedet 250 km fra familien, og han
kan hverken få kørselsgodtgørelse
eller trække sine ekstraordinære boligudgifter fra. Han finder det urimeligt,
at han oven i flytningen bliver straffet
økonomisk. Hans eksempel er langt
fra enestående.

Skal jeg flytte med
jobbet eller ej?
Familien har udviklet sig, mulighederne i Forsvaret
har ændret sig, og det er ikke alle, der længere kan
se idéen i at rykke familien op eller selv rakke rundt
mellem landsdelene hver weekend.

AF JOURNALIST MARTHA MADSEN FOTO KARSTEN WEIRUP

Der var engang, hvor en officer tog familien under armen
og flyttede rundt i Danmark efter jobbene, men sådan er det
ikke nødvendigvis mere. Flytningen af Forsvarets Hovedværksteder (FHV), Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og
ledelsen for Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution
(FDD) fra Sjælland til Aarhus er et aktuelt eksempel.
Kaptajn Kenneth Thornild har i sin tid flyttet meget for
jobbet: Fyn, Bornholm, Hørsholm, Skive, Jægersborg,
Vordingborg og Skalstrup, og han har gjort det for at udvikle
sine kompetencer og sin karriere, men nu flytter han ikke
længere.
- Jeg kunne godt tage et job i Jylland, men det kræver,
at jeg sætter mig selv foran min familie, fortæller kaptajn
Kenneth Thornild, der til og med januar 2015 var chef for
FSU’s Sundheds- og Sanitetsfaglige Uddannelser.
En dyr flytning
Han talte da med sin kone om det i april 2014, da flytningen
blev offentliggjort, men i sidste ende er hun glad for sit job,
børnene er glade for deres skole og fritidsbeskæftigelser,
og hele resten af familien og netværket bor i nærheden.
- Hvis vi flyttede til Jylland, og jeg blev udsendt, hvem
skulle så hjælpe min kone med børnene, så hun kan passe
sit arbejde? spørger Kenneth Thornild.
Kenneth var glad for sit job i FSU, så han overvejede selv
at flytte med og kun se sin familie i weekenden, men han
ville ikke få nogen godtgørelse eller ydelser fra Forsvaret,
så det ville koste ham og familien 6.000 kroner om måneden. Det er for stor en investering.
Derfor startede han den 1. februar 2015 i sit nye job på
Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne i København.

Det er ikke sådan lige
Flytningen af de tre myndigheder skal ske den 1. august
2015, så der er endnu ingen, der ved, præcis hvor mange
medarbejdere der flytter med.
Chef for FDD, oberst Jens Kofoed skyder på, at ud af de
65 medarbejdere i Ballerup vil 10 tage med sammen med
fem medarbejdere fra Skrydstrup.
- I FDD’s tilfælde kan vi se, at de fleste med tjeneste i Ballerup bor i nærområdet og har en tilknytning til det lokale,
hvor også familie og venner bor. De har ofte hjemmeboende
børn, som kræver en stabil skolegang og gode kammerater.
Hustru eller mand har tilmed et job og en god indkomst,
som ofte er større end det, man tilbyder i det offentlige eller
kan blive tilbudt i provisen, så de flytter ikke bare sådan lige
med, fortæller Jens Kofoed, der flytter med, fordi han ”har
valgt at se ændringen som en udfordring”.
Desuden bor børnene i nærheden af Viborg, hvor Jens
og hans kone er i færd med at flytte til. Og heldigvis har
Jens Kofoeds kone altid kunnet finde job, der hvor Forsvaret havde brug for Jens, men det har, som han siger, haft
konsekvenser for hende. Ikke mindst at skulle starte forfra
hver gang i et nyt job med nye mennesker, hvor Jens altid
har kendt en eller anden og i hvert fald virksomheden, der
hvor han kom hen.
Hvad så nu?
Alternativet for de officerer, der ikke vil flytte landsdel, er,
at de søger nyt job, men hvilket job?
Da Kenneth Thornild søgte nyt job, søgte han både i og
uden for Forsvaret, og det vil han måske gøre igen.
- Jeg har svært ved at se mulighederne i Forsvaret på
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Chefen for Forsvarets
Forsyning, Depot og
Distribution (FDD), oberst
Jens Kofoed.

Sjælland. Der er ikke så mange militære job
tilbage her, og de fede job bliver folk i. Der er en
chance for, at hvis jeg vil udvikle min karriere, så
ligger det rigtige job i Jylland,” siger han.
Chef Forretningsområde Koncernfælles
Kapaciteter i FDD, major Michael Diemar er
endnu ikke sikker på, om han flytter med sit job
til Aarhus, da det er en stor beslutning at sælge
huset og for hans kones vedkommende at sige
det nuværende job op.
- Jeg har 10 år tilbage før pensionering i Forsvaret, og jeg vil gerne fortsat kunne gå glad på
arbejde. Så hvis jeg søger et andet job i Forsvaret, skal det gerne være det rigtige job, altså et
job, der modsvarer de faglige udfordringer, jeg
har i mit nuværende job, siger han.
Hvis det bliver svært at finde det nye job i Forsvaret, som udvikler ens kompetencer og understøtter karrieren, frygter han, at officersjobbet i
højere grad bliver et ordinært 9-16-job.
- Det at være officer har indtil nu ikke bare
været et job, men i lige så høj grad en livsholdning. Det er det, der efter min mening bærer
størstedelen af motivationen og giver drivet hos
Forsvarets ansatte, ikke mindst i officerskorpset,
siger Michael Diemar.
Kaptajn Kenneth Thornild
fik et nyt job på Forsvars
akademiet på Svanemøllen
Kaserne i København.

Chefen for Forretningsområde Koncernfælles Kapaciteter i FDD,
major Michael Diemar i et halvtomt kontorlandskab i Ballerup.
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OPLÆG TIL FORMANDSKONFERENCEN

Replik til en leder!
I sidste nummer af Fagbladet
Officeren kan man i lederen
læse om formandens skepsis
over for de nye officersuddannelser.
Den kommende HOD-formandskonference i Svendborg
den 19. – 20. maj har officersuddannelse som tema, og
Forsvarsakademiet har med
glæde takket ja til at deltage.
Det er vigtigt med debat om
de nye uddannelser. Men det
er også vigtigt, at debatten
tager udgangspunkt i de rigtige
præmisser.
Formandens tager i sin leder
afsæt i, at man har lappet
på noget, der ikke var gået
i stykker, og at det hidtidige
uddannelsessystem var både
billigere og bedre end øvrige
NATO-landes. Jeg overrasker næppe mange, når jeg
erklærer mig grundlæggende
uenig i denne udlægning.
For sagen er jo, at den gamle
uddannelsesordning var gået
i stykker, og at det var helt
nødvendigt ikke kun at lappe
på den, men at omtænke den
fundamentalt. Hvis vi fortsatte
med at basere vores grundlæggende officersuddannelser på
gymnasiale uddannelser, ville
vi være nødsaget til at gøre det
på SU. Det var ganske enkelt
ikke til diskussion. Samtidig fik
Forsvaret at vide, at man ikke
længere ville ansætte officerer
som tjenestemænd. Dermed
fjernede man reelt to af de helt
basale forudsætninger for, at
det gamle uddannelsessystem
fortsat kunne virke.
Løn under officersuddannelsen er et helt nødvendigt
konkurrence-parameter, når
vi skal kæmpe med andre
uddannelsesinstitutioner om
de unges gunst, især når der
igen kommer gang i samfundsøkonomien. Det var med andre
ord helt afgørende at flytte de
grundlæggende officersuddannelser fra det ordinære
uddannelsessystem, hvor
uddannelsen foregår på SU, til

voksenuddannelsessystemet,
hvor man kan få løn under
uddannelse.
Med afskaffelsen af den
anden forudsætning, tjenestemandsansættelsen, fjernede
man også den sociale kontrakt
mellem officererne og Forsvaret som arbejdsgiver: løftet om
livslang ansættelse med pension. Og her kommer akkreditering ind i ligningen, idet det
blandt andet er en stor fordel
for vores officerer, at de har en
uddannelse fra Forsvaret, der
niveaumæssigt er sammenlignelig med det øvrige samfunds
uddannelser. Akkrediteringsmodellen giver desuden mulighed for at rekruttere blandt
bachelorer og bygge oven på
civile videregående uddannelser. Her virker det i øvrigt
besynderligt, at man flere
steder støder på holdningen,
at officerer med en baggrund
som civil bachelor ikke ses
som gevinst for Forsvaret. Jeg
er overbevist om, at en større
baggrundsmæssig mangfoldighed vil gøre officerskorpset
endnu bedre til at håndtere
komplekse opgaver, ligesom
det vil styrke forankringen af
Forsvaret i samfundet.
Formandens leder rejser endvidere spørgsmålet
om, hvorvidt der er tale om
et ønske om at skabe mere
tidssvarende uddannelser,
eller om der blot er tale om
en spareøvelse. Svaret er vel
begge dele. Ingen har forsøgt
at skjule sparekravet på de 2,7
mia. Også denne præmis er
uden for diskussion. Derfor er
kunsten at få det bedst mulige
Forsvar til den pris, man politisk er villig til at give for det.
Og som bekendt går den plan
ud på at spare mest muligt på
støttestrukturen, herunder
officersuddannelsessystemet,
så der kan blive mest muligt
tilbage til den spidse ende.
Hvorvidt det hidtidige system
var bedre og billigere end
andre NATO-landes er næppe

dokumenterbart og jo heller
ikke et afgørende argument for
at beholde det, når det ikke kan
lade sig gøre på de nye præmisser. Jeg er nu heller ikke så
sikker på, at det var så billigt i
forhold til andre NATO-landes.
I hvert fald kan jeg konstatere,
at stort set alle mine kolleger i
NATO er ved at se på, hvordan
de kan nedbringe omkostningerne per uddannet officer.
Så ja, vores omlægning af
officersuddannelsessystemet
er en spareøvelse, men det er
også en mulighed for at skabe
et nyt uddannelsessystem,
der sikrer et officerskorps,
der tilsammen besidder alle
de håndværksmæssige og
akademiske kompetencer, som
er nødvendige for at lede en
kompleks virksomhed i en lige
så kompleks virkelighed.
Med andre ord, så var det
gamle system gået i stykker,
og der var behov for at ændre
tingene. Diskussionen om,
hvorvidt det var rigtigt eller
forkert at underkaste Forsvaret de samme regler som
resten af samfundet, når det
gælder uddannelsesstøtte
og ansættelsesforhold, er en
diskussion, som i bedste fald er
udsigtsløs. I værste fald holder
den liv i illusionen om, at disse
grundpræmisser fra indeværende forligsaftale stadig er til
diskussion.
Med dette som udgangspunkt kan vi få en konstruktiv
debat om det, vi rent faktisk
kan gøre noget ved. Og her synes jeg, at det er værd at se på
uddannelsesvilkårene – navnlig
for de videregående officersuddannelser. Blandt andet skal vi
sikre os, at ”trekanten” mellem
job, uddannelse og familie
bliver smidiggjort. Vi skal endvidere sikre os, at videreuddannelseskurserne (VUK), der skal
kvalificere til stillinger på kaptajn-/kaptajnløjtnantsniveauet,
er fokuseret mod de strengt
nødvendige kompetencer, man
skal opnå for at kunne fungere

i de konkrete stillinger.
Det er naturligvis også afgørende, at vi alle løbende drøfter
uddannelsernes indhold, så vi
sammen sikrer os, at uddannelserne til stadighed er
relevante, attraktive og dækker
Forsvarets behov. Jeg og mine
tre officersskolechefer står
på mål for, at vi med de nye
uddannelsers faglige indhold
faktisk har fået nogle rigtig
gode nye officersuddannelser,
som alle kan klare mødet med
den operative virkelighed. Ikke
desto mindre er der – som formanden for HOD også påpeger
i sin leder – en række udfordringer ved rekrutteringen til
officersuddannelsen, internt
såvel som eksternt. Rekruttering er – og har altid været - en
udfordring. Men det er også en
opgave, vi alle skal bidrage til
at løse, og jeg glæder mig til på
formandskonferencen at drøfte
de muligheder, som jeg ser der
er for at kunne skabe et endnu
bedre rekrutteringsgrundlag
end det, vi tidligere har haft
– og heldigvis er der faktisk
indikationer på, at vi på de
fleste områder kommer godt i
mål med rekrutteringen i år.
Jeg ser meget frem til
at diskutere alle emnerne.
Uddannelse er noget af det
vigtigste, vi foretager os. Det er
faktisk så vigtigt, at vi skylder
hinanden, at debatten bliver
konstruktiv og fokuseret på de
forhold, som vi faktisk kan gøre
noget ved.
Nils Wang
Chef for Forsvarsakademiet
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Taler åbent om sine psykiske
problemer
I 2009 blev kaptajn René Pamperin erklæret 75 procent uarbejdsdygtig på grund af PTSD. Han fik hjælp fra HOD i det langstrakte
sagsbehandlingsforløb, og han råder andre til at søge hjælp hos
organisationen, hvis de kommer i en lignende situation.
AF JOURNALIST ALICE BINNS FOTOS: PETER EILERTSEN OG PRIVATE

I 2010 blev kaptajn René Pamperin hædret med et legat
fra Hærens Regimenters Hjælpefond.
– René, jeg håber, du vil modtage dette legat som en
stor anerkendelse af din indsats i Afghanistan, sagde generalmajor Agner Rokos og rakte ham en kuvert.
Vel var kaptajnen stolt. Han smilede til Agner Rokos,
men smilet nåede tydeligvis ikke op i hans øjne. Han lignede én, der befandt sig i en helt anden verden. Og det var
præcis sådan, han selv følte.
Ved gensynet med René Pamperin her fem år efter er
det tydeligt, at der er kommet liv i hans øjne. Han er ikke
rask, men han er kommet et stort skridt længere fra dengang i 2007, hvor han kom hjem fra Afghanistan efter 13
måneders missionsudsendelse i Afghanistan.
På ISAF Hold 1 som udnævnt major og næstkommanderende, og da der manglede en chef til Hold 2, sagde han
ikke nej til at fortsætte, kun afbrudt af fem dages leave
hjemme hos familien i Danmark. Den indgroede loyalitet
i forhold til arbejdsgiver fornægtede sig heller ikke, da
Hold 3 blev en måned forsinket. Kompagnichefen sendte
halvdelen af sine folk hjem og blev tilbage med den anden
halvdel, indtil de blev afløst.
I dag er René Pamperin overbevist om, at hvis han havde
været i Afghanistan i seks måneder i stedet for 13, og stort
set i ét stræk, ville han ikke have udviklet PTSD. Sådan
blev det ikke, og i stedet for at ærgre sig glæder han sig
på soldaternes vegne over, at blandt andet hans eksempel
førte til, at reglerne om gentegning og leave blev ændret.
Ej-heller er den 50-årige kaptajn bitter over, at han efter
to år med behandling hos psykolog og psykiater og en sej
kamp med Slagelse Kommune og Arbejdsskadestyrelsen
fik brev om sin afskedigelse fra Forsvaret.
- Jeg vidste, at jeg ville blive afskediget, og alligevel var
det hårdt at læse brevet. Jeg kan ikke huske ordlyden,
men indholdet var blottet for empati. Jeg følte det, som
om jeg havde taget af kassen, siger han.
Erkendelse
Alligevel har han kun godt at sige om sin tidligere arbejdsgiver og kollegerne. De gjorde alt for at støtte og hjælpe.
Han fik ændrede opgaver, og de rådede ham til at tale med
socialrådgiveren.
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- Hvad skulle jeg der? Der var nok andre, der havde
større behov, tænkte jeg. Samtidig kunne jeg ikke overskue noget som helst. Kunne ikke huske, kunne ikke rumme det. Når vi skød på skydebanen, havde jeg det ad Pommern til, og jeg følte mig fremmedgjort over for uniformer.
Det var rigtig mærkeligt efter så mange år i hæren. Til
sidst gik jeg over til socialrådgiveren, og det var godt. Jeg
havde omsider erkendt, at jeg havde brug for hjælp.
Siden har René Pamperin ikke forsømt en chance for
at tale åbent om sine psykiske problemer. Han fortalte til
kollegaerne, at han gik til psykolog, og han har stået frem
i medierne.
- Jeg har hele vejen været meget åben, netop for at få
flere til at erkende deres problemer. Senere har jeg mødt
seniorsergenter og andre, der har sagt, at det, at en officer
stod frem, gjorde, at det også var acceptabelt for dem at
erkende, at de havde brug for hjælp.
René Pamperin har også mødt officerer, der har oplevet
psykiske reaktioner, men fælles for dem, han har talt med,
er, at de frygter for karrieremæssige konsekvenser, hvis
de står frem.
HOD var stærkt involveret i hele René Pamperins sagsforløb og i, at sagen fik den udgang, som den fik. Havde
han ikke haft HOD, var det formentligt gået meget værre.
Han vil derfor altid råde dem til at kontakte HOD, som
var der for ham under det langstrakte sagsbehandlingsforløb. Han er overbevist om, at han især i en tid, hvor
PTSD var mere tabubelagt, ville være blevet dårligere
stillet uden bistand fra hans organisation.
Fra krig i Helmand til fred i sindet
Efter to års sej kamp med myndighederne fik René
Pamperin tilkendt det, der kaldes noget så kedeligt som
”kvalificeret svagelighedspension”. Ganske vist blev han
også tilkendt erstatning, men fordi der var tale om en
psykisk skade, var den ikke så meget værd, som hvis han
for eksempel havde fået sprængt venstre tommelfinger af.
Men han klager ikke.
- Min pension er godt 10.000 kr. mindre end lønnen for
en kaptajn. Var jeg ikke blevet syg, var jeg nok også blevet
major, så jeg er da gået markant ned i løn. Men jeg kan
betale min husleje, jeg går ikke sulten i seng, og det er

- Jeg ved, at livet kan være hårdt i
Afghanistan, men jeg ved også, at jeg og
alle udsendte har gjort noget godt for
afghanerne, siger René Pamperin. Da
han blev pensioneret før tid, følte han,
at det var, som om han havde taget af
kassen. PRIVAT FOTO

Når René Pamperin
ser billederne af sig
selv fra Hærens Regimenters Hjælpefonds legatuddeling,
kan han se, hvor
skidt han havde det
i 2010 og glæde sig
over, at han har fået
det meget bedre og
igen har fået gnist i
øjnene.

pensionen, der gør det muligt for mig at
gøre det næstbedste efter at være soldat.
Med det næstbedste henviser René
Pamperin til foreningen VeteranHaven
– et projekt, der foreløbig breder sig
over 22.000 m2 og ligger med fantastisk
udsigt til Storebæltsbroen i hans egen
baghave i Slots Bjergby på Sydvestsjælland.
Det hele begyndte, da han gik derhjemme uden at ane, hvad han skulle tage sig
til. Som 44-årig havde han ikke, som alle
tilrådes i forbindelse med en alderspension, lagt planer for sin pensionisttilværelse.
- Vi officerer er jo handlingsorienterede, så selv om det gik langsomt, gik
det den rigtige vej. Først sad jeg ude i
min have. Efter nogle uger begyndte jeg
at gå lidt rundt, og efter endnu nogle
uger fandt jeg haveredskaber frem for at
rode lidt i jorden. Så mærkede jeg, at jeg
havde fået noget at stå op til om morgenen. Når min kone kom hjem fra arbejde,
kunne jeg fortælle, hvad jeg havde lavet
– selv om det for andre ville være lig nul.
Men for mig var det stort. Jeg brugte
mig selv, var træt om aftenen, droppede
sovepillerne, og der blev længere mellem
depressionerne.
Selv om René Pamperin synes, at det
største mén, han har pådraget sig, er, at
han har mistet evnen til at føle glæde,
kan han sagtens se, at de mange timer
alene ude i al slags vejr har virket som
en god kur for ham. Han er ikke rask og
ved ikke, om han nogensinde bliver det,
men som han siger, har han fået fred i
sindet og har det alt andet lige ok.
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Fuld af visioner for
VeteranHaven
Den PTSD-ramte kaptajn, René Pamperin, bruger
sin energi og erfaring på at hjælpe veteraner efter
samme devise, som han har hjulpet sig selv til en
bedre tilværelse som førtidspensionist.
AF JOURNALIST ALICE BINNS FOTOS: PETER EILERTSEN

- En dag i 2013 tænkte jeg: det her virker for mig, så må
det også virke for andre.
Samme år blev foreningen VeteranHaven stiftet. Foreningens vigtigste formål er at skabe et vedvarende forum
af fællesskab og sammenhold for veteraner fra Forsvaret,
politiet, Beredskabsstyrelsen, humanitære organisationer
med flere, der har været udsendt i internationalt arbejde
for Danmark, samt tilbyde en fremtid for tilskadekomne
veteraner og deres pårørende. Man behøver ikke en diagnose for at komme der.
- Vi er et tilbud med indhold, rummelighed og værdier.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte og siger: Hvor er du?
Hvad har du brug for? Her er der plads til at være den, du
er. Hvis du vil fortælle, er der nogen, der gerne vil lytte.
Har du ikke lyst, er det også i orden. Hvis du reagerer underligt i forhold til normen ude i det civile liv, er der ingen
her, der vil se skævt til dig. Dette er et projekt af målgruppen. Det vil sige, at her møder du ingen behandlere fra det
etablerede system. Du mødes derimod af ligesindede, som
har været der selv. Vi kan fortælle, hvad der har virket for
mig i en given situation, og så er det op til dig at sortere
mellem det, du kan og ikke kan bruge.
Når talen falder på VeteranHaven, har René Pamperin
ikke behov for at trække vejret imellem sætningerne. Det
er nemt at forestille sig, at han har været en formidabel
motivator for sine folk. Og selv om han ikke længere er
leder i Forsvaret, kommer erfaringerne fortsat ham selv
og andre til gode.
- Jeg bruger da min officersbaggrund, når jeg for
eksempel siger: Nu skal vi lave denne bålplads. Har du
et forslag til, hvordan det kan gøres? Reaktionerne kan
nogen gange være: Det aner jeg ikke eller, spørger du mig
om det? Og så siger jeg: Jeg tror, jeg ville gøre det sådan.
Nogle vil gerne spørges, andre er mere trygge ved, at jeg
kommer med et løsningsforslag, og så finder vi ud af det i
fællesskab. Når vi støder på udfordringer, træner vi samtidig vores hjerner, og det har vi brug for. Det fælles mål er
ikke at anlægge en have. Det er processen, der er vigtig.
Når René Pamperin understreger, at tilbuddet er
frivilligt, permanent – man kan komme lige så ofte, kort
eller længe, man ønsker – og frem for alt gratis, er det,
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fordi han og bestyrelsen gerne vil gøre opmærksom på, at
tilbuddet findes, og at det er blottet for alle kommercielle
interesser.
End ikke når René Pamperin holder foredrag eller bruges
som konsulent på diverse veteran-projekter vil han modtage
honorar. Hvis rekvirenten vil støtte foreningen med et medlemskab til 200 kr. årligt (100 kr. for veteraner), er det fint,
men også dét er frivilligt.
- Vi siger ikke, at vi kan helbrede, men vi vil gerne hjælpe
ved at bidrage med viden om det, der har hjulpet os. Det
handler ikke om at luge bede. Hvis man foretrækker at
sidde på en bænk, ryge en smøg og klappe en lille gris med
krølle på halen, er det helt ok.
Officerens vision
René Pamperin har hørt rygter om, at nogle medarbejdere
på rådhuset i Slagelse har svært ved at forstå, at han kan
lægge så mange kræfter i veteranarbejdet, når han i 2009
blev erklæret 75 procent uarbejdsdygtig.
- Det kan jeg jo netop, fordi jeg har det her og gør det på
den her måde, siger han med henvisning til sit veteranprojekt og de 22.000 m2 jord. – Jeg har ingen stress, ingen
deadlines, ingen fast mødetid. Jeg bestemmer selv tempoet
og skal ikke være færdig med noget til en bestemt tid, forklarer han og tilføjer:
- Med VeteranHaven føler jeg, at jeg igen kan lede og fordele opgaver – være noget for nogen, lige som jeg var der for
mine soldater. Nu oplever jeg, at folk kommer her og siger,
vi kan ikke mærke på dig, at du er officer, for du behandler
os som jævnbyrdige, og det tager jeg da som en cadeau.
Typisk for officerer har René Pamperin hele tiden tacklet sin situation som et vilkår, der skal findes en optimal
løsning på.
Vil vække politikerne
Han følger fortsat med i, hvad der sker i Forsvaret, også
fordi en af hans voksne sønner er soldat og blandt andet har
været udsendt med ISAF Hold 7 til Afghanistan. Men når det
nu skulle gå, som det gik for René Pamperin, kan han godt
finde det positive ved, at han ikke længere kan være en aktiv
del af Forsvaret.

Officerer har mange kompetencer.
Indtil 2009 var kaptajn René Pamperin
fokuseret på at bruge sine i Forsvaret.
I dag udnytter han sine færdigheder,
teoretiske, praktiske og menneskelige,
til gavn for veteraner.

René Pamperin
udarbejder tegninger
til VeteranHavens
grisesti og hønsegård, som bliver
tilført kaptajnens
visionære projekt i
løbet af sommeren.
En faglært havearkitekt kunne næppe
have gjort det bedre.

- Nogle gange tænker jeg: Godt, at jeg
ikke skulle igennem det Forsvar, som
det ser ud i dag. Fair nok, at man nu
skal søge en stilling. Jeg synes bare, det
er forkert, at man kan sidde i en stilling
og få at vide, at nu bliver du fyret, fordi
jeg kender en anden, som jeg synes er
flinkere. Jeg er bange for, at der bliver
mere grobund for nepotisme.
- Jeg synes også, det er noget skidt, at
man fortsat kan blive sendt land og rige
rundt uden hensyntagen til ens familie
og netværk. Jeg havde nok ikke søgt
VUT II, for jeg har altid sagt: Hellere
en glad kaptajn på Sjælland, hvor jeg
har mit netværk, end en trist major i
Jylland.
Nu gælder det imidlertid veteranerne,
og dem vil han gerne kæmpe for og om
nødvendigt gå ind på Christiansborg
for at vække politikerne, der efter hans
mening kun kerer sig om de sårede og
faldne i ord, men ikke i handling.
Min vision er at lave landsdækkende
centre, hvor vi tager det bedste fra veteranhjemmene og smelter det sammen med det, vi gør her. Finder nogle
nedlagte godser i naturskønne områder,
hvor der er mulighed for skov- og havebrug, søer og dyr, man kan passe, og
gøre dem til valgfri tilbud. Man kan vælge at bo på stedet, hvis ens kommune
ikke råder over handicapvenlige boliger.
Frem for alt skal det være frivilligt.
- Det budskab vil jeg gerne have ind
på Christiansborg, for de tilbud, man nu
pumper penge i, dækker ikke tilstrækkeligt og virker ikke for alle, og jeg
udtaler mig som en af målgruppen.
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Er vi virkelig vilde med krig?
Befolkningen vil fortsat bakke op om dansk
deltagelse i internationale missioner.

”Hvorfor er danskerne så vilde med
krig?” Det var emnet, som lektor ved
Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen tog under grundig behandling på
et foredrag den 10. april. For mange
mennesker vil alene spørgsmålets
ordlyd været dybt provokerende. Tænk
sig at insinuere, at et fredselskende,
civiliseret folkefærd ligefrem skulle
være vilde med krig! Det strider jo
mod alt det, vi har lært om som børn,
og som vi pr. automatik selv giver
videre til næste generation.
Det er naturligvis et provokerende spørgsmål. Der er vel næppe ret
mange danskere, der ligefrem er vilde
med krig – som bare ikke kan få nok af
væbnede konflikter. Men bag spørgsmålet gemmer sig det faktum, at danskernes holdning til at bruge magtanvendelse som et naturligt instrument
har ændret sig. Det kommer blandt
andet til udtryk i forskellige målinger.
Ikke blot støttede alle politiske partier
eksempelvis indsættelsen af seks
F16-fly i forbindelse med konflikten i
Libyen, 78 pct. af befolkningen syntes,
at det var en god nyhed! Og selv ikke
det forhold, at direkte medvirken i
militære aktioner uundgåeligt vil koste
danske soldater livet eller førligheden,
rokker nævneværdigt ved den folkelige
opbakning.
Der er i de senere år forsket og
talt meget om, hvordan ændringen
i danskernes holdning til krig kan
forklares. Søren Gades talent for at
”sælge” krigsindsatsen i Afghanistan,
udarbejdelsen af Afghanistan-strategien og opbakningen og hensynet til
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udsendte soldater og deres familier er
blandt de typiske forklaringsmodeller.
Men ifølge Peter Viggo Jakobsen er
det ikke hele sandheden; vi skal kigge
længere tilbage i historien for at få det
fulde billede.
Med Frikvarterets begrænsede
plads kan vi naturligvis ikke bringe
hele Peter Viggo Jakobsens argumentation. Derfor må læserne nøjes med
en stærkt forkortet udgave.
Før Murens fald
Peter Viggo Jakobsen ser i sit foredrag
på tiden fra 1864 og til i dag. Denne
periode på 151 år kan groft opdeles i
to perioder med en skillelinje i 1989.
Overskriften for den første periode,
der begynder med nederlaget ved
Dybbøl og slutter med Murens fald
er ”Danmark som fredsnation”. Den
anden og nuværende periode har
fået overskriften: ”Danmark går på
krigsstien”.
Kendetegnet for ”Danmark som
fredsnation” er, at vi – bortset fra 1940
– kun skyder i selvforsvar, og kun hvis
det nytter. Forsvars- og sikkerhedspolitisk var militær magtanvendelse
ud over selvforsvar en rød linje, som
aldrig blev overskredet. Peter Viggo Jakobsen nævner blandt andet
følgende eksempler fra perioden: Da
amerikanerne under Den Kolde Krig
bad Danmark om soldater til Koreakrigen, fik de i stedet hospitalsskibet
Jutlandia, og de 34.100 danske soldater, som gjorde international tjeneste
som FN-soldater under Den Kolde
Krig, måtte kun skyde i selvforsvar.

Det var ligefrem en kilde til stolthed,
at danske soldater var de bedste til at
løse deres opgaver uden at åbne ild.
Hertil kommer også den berømte eller
berygtede fodnotepolitik om samarbejdet med NATO. Det politiske Danmark havde indtaget en klart defensiv
holdning, og ikke engang dem, der
kæmpede i Sønderjylland i 1940, fik
medajler og de faldne ikke et statsligt
mindemærke. Denne mangeårige defensive politik har naturligvis smittet
af på den almindelige dansker, der så
heltene som dem, der indgik i fredelige konfliktløsninger, og ikke dem, der
kæmpede. Det lå ganske enkelt ikke i
vores DNA at se os selv som borgere i
en krigsførende nation.
En fredsnation på krigsstien
Ifølge Peter Viggo Jakobsen begynder
danskernes holdning at ændre sig –
ikke i 2000’erne, som mange andre
mener, men helt tilbage i tiden efter
Murens fald. Op gennem 1990’erne
begynder de militære indsatser på
Balkan at ændre på danskernes
selvforståelse. Der blev skabt et nyt
billede af Danmark som et land, der
kan og bør gøre en forskel internationalt – og om nødvendigt med militære
midler. At ”Operation Bøllebank” nær
Tuzla i 1994 var en succés, og at der
var få tab af danske liv op gennem
årtiet, har uden tvivl haft en positiv
effekt på rodfæstelsen af danskernes
nye selvforståelse. Med fejlslagne
militære aktioner og store tab havde
det måske set helt anderledes ud. I
1999 havde deltagelsen i Kosovo-kri-

Fra ’Soldaterkammerater’
til seriøse film og bøger.

gen opbakning fra 77 pct. af befolkningen, og der var glæde og stolthed over
meddelelsen om, at danske F16-fly
havde bombet.
Positivt syn på magtanvendelse
1990’erne havde skabt et fundament,
hvor militært engagement blev taget
for givet og anset for en naturlig og
central del af dansk sikkerhedspolitik.
Og det fundament har danske regeringer siden 2001 forstået at bygge
videre på og udnytte til at fastholde
den brede opbakning. Og det endda i
en periode med langt større tab end i
det forrige tiår. At danskernes syn på
magtanvendelse har ændret sig, og
at militær magtanvendelse et langt
stykke hen ad vejen betragtes som
noget positivt på linje med miljøstøtte
og ulandsbistand, ses også af befolkningens opbakning. 46 pct. bakkede op
om indsatsen i Afghanistan, 78 pct. om
indsatsen i Libyen, 27 pct. om invasion
af Iran og 62 pct. om krigen mod IS.
En krigsnation
At danskernes selvforståelse faktisk
har ændret sig markant kommer til
udtryk på mange forskellige måder. I perioden som fredsnation blev
Forsvaret fremstillet som et stort
fjolleri gennem folkekomedier som
Soldaterkammerater. I de senere år
har danske krigsfilm fået et helt andet
og seriøst udtryk, og alene i år får hele
tre nye danske krigsfilm premiere. Og
på tryk går bøger om danskere i krig
som varmt brød. Når vi hører meldinger om, at danske soldater og fly

har klaret sig godt, bliver det positivt
modtaget. Vi har fået krigshelte, der
gives tapperhedsmedaljer, arrangeres
hjemkomstparader og afholdes flagdag. Mere end 50.000 danskere kører
rundt med gule sløjfer på deres bil for
at støtte danske soldater. Danmark er
kort og godt blevet en krigsnation.
De kommende år
Hvordan ser det ud i de kommende
år? Peter Viggo Jakobsens bud er,
at den militære aktivisme vil fortsætte lang tid endnu. Der vil opstå
nye sikkerhedspolitiske kriser, og vi
vil blive anmodet om nye bidrag fra
USA og NATO. Bidragene vil nok blive
mindre på grund af de store bespa-

relser i Forsvaret, men vi vil stadig få
international goodwill. Befolkningen
vil også fortsat bakke op, såfremt
”krigen” sælges med henvisning til
national sikkerhed, liberale værdier,
pligten til at gøre en forskel, at den
bliver udkæmpet med NATO-allierede
og har et mandat i FN, EU eller NATO
og har bred politisk opbakning og en
sammentænkt strategi (både civile og
militære midler).
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Nordens officersorganisationer melder fra over for politikerne
De nordiske officersorganisationer (NOA) opfordrer politikerne til at sætte en stopper for
besparelserne og den tiltagende ”civilisering” af landenes militære styrker.
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark deltog i NOA’s
halvårlige møde i den norske by Stange, 120 km nord for
Oslo. Her blev mødet enig om en udtalelse til politikerne:
I en stærk appel opfordrer organisationerne, der repræsenterer mere end 30.000 medlemmer, de folkevalgte i
Norden til at begynde at handle på en mere ansvarlig måde
og genindføre væbnede styrker, som kan gøre det job, der
er brug for.
I en fælles pressemeddelelse fra NOA’s møde i Stange,
Norge gav organisationerne udtryk for deres generelle
bekymring over det truende tab af troværdig forsvarsevne,
som alle de nordiske lande synes at stå overfor.
Forsvarsbudgetterne er mere og mere drevet af rent
økonomiske dagsordener og rådgivning fra konsulentfirmaer som McKinsey, der er uden nogen reel viden om eller
respekt for de sikkerhedsmæssige konsekvenser.
Landene skærer konsekvent og ukritisk i antallet af
loyale, ansvarlige og uddannede officerer og erstatter dem
med civile medarbejdere eller outsourcer tjenesteydelser
på bekostning af indsigt i og respekt for de grundlæggende
krav til et militært forsvar.
Den vedvarende trussel fra terrororganisationer som
ISIS eller Boko Haram og den fornyede trussel fra Rusland,
hvor interventionen i Ukraine klart signalerer en vilje til at
anvende militær magt for at opnå udenrigspolitiske mål,
viser, hvilke udfordringer også Norden står overfor. Det har
allerede øget kravene til et højt beredskab samt rådighed

over velforberedte og robuste enheder i alle de nordiske
lande, men samtidig ser vi, at de militære styrker i vores
lande reduceres i både størrelse og antal.
Ingen gratis fornøjelser
De nordiske officersorganisationer finder ikke, at det er
acceptabelt, at politikerne – med de store reduktioner i
Forsvarets strukturer - reelt gambler med befolkningernes
sikkerhed.
De øgede krav til beredskabet og et meget højt aktivitetsniveau fra både øvelser og missioner, rammer de militære
styrker i alle de nordiske lande hårdt med store personlige
omkostninger for soldaterne og deres familier til følge.
Landenes meget loyale og ansvarsbevidste soldater kan
kun gøre deres bedste, men de kan ikke trylle. Man kan
ikke forvente, at en reduceret hærstyrke som f.eks. den
danske, der skulder ved skulder knapt kan fylde en fodboldbane, skal kunne forsvare et helt land.
Tilsvarende kan enkelte bataljoner, kampfly eller fregatter spredt over et land på størrelse med Norge ikke selv
modstå et angreb eller forvente, at andre nationer kan –
eller endsige vil - komme landet til undsætning, inden det
er for sent.
Der findes ingen gratis fornøjelser. Det er tid til, at regeringerne lever op til deres ansvar, respekterer den militære rådgivning og igen giver de nationale forsvar evnen til at
forsvare vores respektive lande.
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FORSIDEN:
Udover besætninger til at bemande to Agusta
Westland AW101 helikoptere med kaldenavnet
Merlin, har det danske kontingent i nærheden af
byen Mazar-e Sharif, Afghanistan, også en mindre
specialenhed på seks mand, som er uddannet til at
bringe isoleret personel tilbage i sikkerhed – også
kaldet Personnel Recovery (PR).
Det er første gang, danske EH101-helikoptere,
som er udrustet til at flyve i krigszoner, er udsendt i
en rolle som MEDEVAC, Medical Evacuation, (ambulanceflyvning) m.m.
Helikopterne er på MEDEVAC-beredskab døgnet
rundt. Ind imellem løser de almindelige transportopgaver. I den forbindelse er der fløjet flere
missioner for specialstyrkerne, der er stationeret i
Camp Marmal, og Military Advisors, som er blevet
transporteret rundt i store dele af TAAC-Norths
ansvarsområde ”Train Advise Assist Command –
North” er en del af NATO Resolute Support Mission
i Afghanistan.

