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FORORD
Formålet med denne vejledning er at præsentere et samlet overordnet forvaltningsgrundlag, der
indeholder anvisninger for de muligheder og begrænsninger, der findes i bemandingssystemet.
Vejledningen henvender sig til styrelses- og myndighedschefer samt til det personel, der i det daglige arbejder med rekruttering, ansættelse og forvaltning af personale inden for Forsvarsministeriets koncern.
Med mindre andet er angivet, omfatter vejledningen både militært og civilt ansat personel. Forhold
vedrørende personel af reserven beskrives i FPS vejledning om forvaltning af personel af reserven.
Vejledningen vil blive offentliggjort og opdateret elektronisk.
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1. GENERELT
1.1. Gyldighedsområde
Denne vejledning er gældende for de myndigheder i Forsvarsministeriets koncern, hvor Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har ansættelseskompetencen, hvilket (ultimo 2016) omfatter
følgende styrelser med underlagte myndigheder: Forsvarsministeriet departement, Værnsfælles
Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse,
Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen samt militært personel ved Forsvarets Efterretningstjeneste.
I vejledningen benævnes det ovenfor definerede gyldighedsområde ”styrelserne”.
1.2. Ansvar for bemanding
Styrelserne træffer afgørelse om, hvorvidt en stilling skal bemandes. Styrelserne har ansvaret for
egen lønsum og dermed også for den af styrelserne opstillede organisering.
Organiseringen ses fremadrettet væsentligt mere dynamisk og vil således være styrende for, hvor
mange stillinger på hvilke niveauer, der lokalt er brug for til at løse en given opgaveportefølje. Det
er myndighederne, der afgør, hvilket niveau der er brug for til at løse opgaverne. Der vil således, i
udgangspunktet, ikke være en central styring af antal medarbejdere på de forskellige ledelsesniveauer.
Oprettelse af stillinger på chefsniveauet vil dog fortsat kræve Forsvarsministeriets departements
godkendelse.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har det overordnede udførende ansvar på HR-området for
hele koncernen, og direktøren for Personalestyrelsen har som ansættende myndighed den tilhørende endelige beslutningskompetence.
1.3. Grundlag for bemandingssystemet
De overordnede rammer for bemanding ved styrelserne fastlægges i Forsvarsministeriets koncernfælles HR strategi, der forventes udgivet primo 2017. Frem til udgivelse af denne gælder de af
daværende Forsvarskommandoen udgivne HR-delstrategier.
Bemandingssystemet er operationaliseringen af HR-strategien vedrørende bemanding af styrelserne.
1.4. Overordnet beskrivelse af bemandingssystemet
Overordnet er der tre muligheder for at besætte ledige stillinger: Via opslag/ ansøgning, beordring
og lokale tjenesteplaner. Disse tre elementer udgør samlet set bemandingssystemet og skal medvirke til, at ledige stillinger kan besættes med medarbejdere, som har de rette og nødvendige
kompetencer til at bestride en given stilling.
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1.4.1. Opslag/ansøgning
Udgangspunktet er, at ledige stillinger – militære og civile – uanset niveau besættes efter opslag/ansøgning. En ledig stilling slås op ved styrelsen/myndigheden, hvis:
• Der er behov for at placere en medarbejder i stillingen.
• Der er lønsum til stillingen.
Som udgangspunkt besættes alle stillinger uden tidsbegrænsning og uden faste skiftedage. 1 Af
forskellige årsager kan det dog være nødvendigt at besætte udvalgte stillinger tidsbegrænset, eksempelvis operative nøglestillinger 2, projektstillinger og stillinger i udlandet (se pkt. 2.12).
En mere detaljeret beskrivelse af opslag/ansøgning fremgår af kapitel 2.
1.4.2. Beordring
Det er muligt at beordre en medarbejder i en stilling. 3 Beordring anvendes fx ved:
 Udsendelse til INTOPS.
 Tjenesteplaner.
 Placering af medarbejdere, hvis tidsbegrænsede stilling er ved at udløbe.
 Organisatoriske skift på ansvarsniveau 4 og underliggende myndigheder (ej officersgruppen).
 Førstegangstjeneste efter officersuddannelsen, befalingsmandsuddannelserne og de tekniske uddannelser.
 Placering af tjenestemand i en ”passende stilling”, jf. tjenestemandslovens § 12, fx i forbindelse med organisationsændringer eller personeltilpasningsprocesser.
En mere detaljeret beskrivelse af beordring fremgår af kapitel 3.
1.4.3. Tjenesteplaner
Forsvaret udarbejder tjenesteplaner for at sikre, at medarbejdere får det fornødne operative/tekniske fundament for deres fremtidige virke. Det er således af hensyn til Forsvarets opgaveløsning, at medarbejdere beordres i et tjenesteforløb.
Hensigten med en lokal tjenesteplan er at kompetenceudvikle især de yngste årgange af befalingsmænd og officerer via et struktureret forløb, der sikrer, at medarbejderen opnår de tilstrækkelige kompetencer, kvalifikationer og erfaringer til at kunne løse opgaver ved myndighederne og
enhederne.
En mere detaljeret beskrivelse af tjenesteplaner fremgår af kapitel 4.

1

Der skal foreligge en begrundelse, hvis stillinger slås op med tidsbegrænsning.
Begreber som ”operative nøglestillinger” og ”forretningskritiske stillinger” er uddybet i Forsvarets Karriereudviklingsstrategi af 21. marts 2014.
3
Hjemlen hertil fremgår af tjenestemandsloven og de respektive overenskomster.
2
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2. OPSLAG/ANSØGNING
2.1. Formål
Formålet med dette kapitel er at beskrive ansøgningsprocessens enkelte elementer. I kapitlet vil
ansøgningsprocessen blive behandlet generelt, og der vil blive berørt emner som opslag af stillinger i geografisk udfordrede områder, rekrutteringsfremmende værktøjer, ”liste over medarbejdere
i tidsbegrænsede stillinger” (LOMITS), tidsbestemte stillinger og forhandling af tillæg ved
(ny)ansættelse.
2.2. Generelt
Udgangspunktet er, at stillinger besættes efter opslag/ansøgning.
2.3. Før stillingen bliver slået op
Den enkelte myndighed beslutter, om ledige stillinger skal i opslag. Det kan være, at myndigheden/enheden står over for strukturelle ændringer, eller ikke har den fornødne lønsum, og derfor
vælger at lade stillinger være vakante, eller myndigheden ønsker at ændre stillingens funktionsniveau.
Myndigheden afgør således hvilke stillinger på hvilket niveau, der er brug for lokalt. Det vil derfor
også være den enkelte chef, der bestemmer, hvilke kompetencer og erfaring der er brug for i varetagelsen af stillingen. Eksempelvis om der stilles særlige krav til uddannelsesniveau, minimumserfaring på de forskellige ledelsesniveauer etc.
Når en myndighed har besluttet sig for at besætte en stilling, opretter lederen en søgeordre via
SAP E-rekruttering. Søgeordren tildeles den relevante bemandingssektion i FPS.
Inden stillingen bliver slået op, undersøger bemandingssektionerne bl.a.:
• via liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, om der er militært ansatte medarbejdere til rådighed, der vil kunne gøre fyldest i stillingen. Dette fx pga. udløb (eller nært forestående
udløb) af den fastsatte tjenesteperiode i en tidsbegrænset stilling.
• om der på gen- og omplaceringslisten er civile medarbejdere, som har de efterspurgte kvalifikationer. Dette fx pga. omplaceringspligt i forbindelse med strukturændringer/personeltilpasningsprocesser.
• om der er en tjenestemand på rådighedsløn med de efterspurgte kvalifikationer.
Hvis der efter FPS’ opfattelse er match mellem de efterspurgte kompetencer og en medarbejder,
som er til rådighed, og som derved vurderes at ville kunne gøre fyldest i stillingen, anvises myndigheden den pågældende medarbejder.
Myndigheden gives herved mulighed for at vurdere den pågældende medarbejder. Hvis myndigheden kan godtgøre, at den pågældende medarbejder ikke er kvalificeret, og at en ansættelse
derfor også på længere sigt vil have negativ indvirkning på opgaveløsningen, vil den pågældende
typisk ikke blive beordret i stillingen. I modsat fald undlades opslag, og den pågældende medarbejder beordres i stillingen.
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FPS har kompetence til at placere en medarbejder 4 i en stilling uden at have myndighedens
og/eller medarbejderens accept.
2.4. Stillingsopslag
Skal stillingen slås op, kontaktes chefen af en HR-konsulent fra bemandingsafdelingen for at aftale
det nærmere forløb. Dialogen mellem chefen og HR-konsulenten skal bl.a. afklare ansøgningsfrist,
om chefen ønsker en grovsortering/screening af ansøgere i forhold til fx formelle kompetencer,
supplerende tekst til stillingsopslag og tidspunkt for eventuelle samtaler. Dialogen vil derudover
sikre, at stillingsopslaget kommer til at indeholde alle de elementer, som kunne tænkes at gøre
stillingen særligt attraktiv.
HR-konsulenten udarbejder et udkast til stillingsopslag og sender dette til godkendelse ved chefen.
Chefen kan ved oprettelse af henvendelse i SAP E-rekruttering eventuelt have udarbejdet et forslag til stillingsopslag, som HR-konsulenten herefter kvalitetssikrer vedrørende sprogbrug, ansættelsesforhold mv.
Det er muligt at anvende brede stillingsopslag, hvor der ikke søges efter en specifik grad eller personalegruppe, bl.a. for at få det bredeste ansøgerfelt. Hvis der er behov for en specifik grad eller
bestemt personalegruppe, kan smalle stillingsopslag anvendes. Hvis smalt stillingsopslag anvendes, kan myndighederne efter en konkret vurdering ansætte medarbejdere på et lavere niveau
end stillingens indplacering under forudsætning af, at en given uddannelse, fx på baggrund af en
konkret uddannelsesaftale, gennemføres indenfor en aftalt tidsperiode. Denne mulighed skal i givet tilfælde fremgå af stillingsopslaget. Se FPSVEJL 401-3.
Herefter slås stillingen op på forsvaret.dk/job (internet).
2.4.1. Lokale stillingsopslag
Stillingsopslag kan undtages fra kravet om offentlige opslag, idet opslagsbekendtgørelsen giver
mulighed for interne/lokale opslag ved ansættelse i stillinger, der forudsætter en teoretisk eller
praktisk uddannelse, der kun kan erhverves ved forudgående beskæftigelse i vedkommende institution. 5
Formålet med lokale stillingsopslag er således at smidiggøre og forkorte rekrutteringsprocessen,
når ansøgerkredsen i forvejen kan forventes udelukkende at bestå af allerede tjenestegørende
medarbejdere ved en myndighed. Interne/lokale opslag skal dog under alle omstændigheder ske
på en måde, som er bedst egnet til at gøre alle, der kan komme i betragtning til stillingen, bekendt
med opslaget.
Muligheden for lokale stillingsopslag omfatter stillinger på M100 og M200-niveau, hvor der ikke er
mulighed for udnævnelse.

4

Gældende regler for at placere hhv. overenskomst- og tjenestemandsansat personale skal overholdes, fx kravet om
passende stilling.
5
Cirkulære om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten af 26. juni 2013 gør gældende at reglerne i Bekendtgørelse
nr. 302 af 26/03/2010, Bekendtgørelse om opslag af tjenestemandsstillinger (opslagsbekendtgørelse) anvendes ved alle
ansættelse i staten.
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2.5. Medarbejderens ansøgning
Ansøgningerne sendes elektronisk direkte fra ansøgeren til FPS. Medarbejdere, der søger nyt job,
er ikke forpligtet til at orientere nærmeste chef om ansøgningen.
Alle modtagne ansøgninger bliver behandlet med diskretion. Det betyder, at kun nødvendige medarbejdere involveres i processen.
2.6. Udvælgelse af kandidater
HR-konsulenten gennemgår ansøgningerne ved ansøgningsfristens udløb. Afhængig af aftalen
med den rekrutterende chef, kan HR-konsulenten grovsortere/screene kandidaterne og efterfølgende fremsende egnede kandidaters ansøgninger til chefen via SAP E-rekruttering.
Med afsæt i de af kandidaterne fremsendte ansøgninger og CV træffer den rekrutterende chef,
som udgangspunkt i samråd med ansættelsesudvalget, beslutning om, hvilke kandidater der skal
indkaldes til samtale. HR-konsulenten vil afhængigt af stillingens niveau skulle inddrages i processen.
FPS opfordrer til, at der nedsættes et ansættelsesudvalg til at bistå og vejlede chefen i udvælgelse
af kandidater til samtale, deltagelse i samtaler med kandidaterne og den endelige udvælgelse af
kandidaten. Anvendelse af et ansættelsesudvalg tjener også til at skabe legitimitet vedrørende
valget af kandidat.
FPS vil i forbindelse med rekrutteringsprocessen oplyse den rekrutterende chef om objektive forhold, som kan have indflydelse på en ansættelse, fx helbredsmæssige eller vandelsmæssige forhold. FPS kan imidlertid ikke oplyse chefen om indholdet af de eventuelle helbredsmæssige- eller
vandelsmæssige forhold. FOKUS-bedømmelser og lignende fremsendes ikke, men kan indgå i HRkonsulentens screening af ansøgere.
2.7. Ansættelsessamtaler
FPS anbefaler, at der gennemføres ansættelsessamtaler, og ved udnævnelser skal der altid gennemføres samtaler. Afhængigt af stillingens niveau indkalder chef eller HR-konsulenten de udvalgte kandidater til samtale.
Den rekrutterende chef afholder eventuelle udgifter ved samtalen, herunder ansøgerens eventuelle
rejseomkostninger, ved brug af eget ordrenummer.
Kandidater, der er fastansat inden for Forsvarsministeriets koncern, kan få rejseomkostninger i
forbindelse med deltagelse i en ansættelsessamtale dækket. I givet fald skal kandidaten oprette en
rejseordre og få nærmeste chef til at godkende. I den forbindelse gives der tjenestefri med løn
(maksimalt en dagsnorm) til deltagelse i samtaler.
Hvis det er forbundet med betydelige omkostninger at gennemføre en samtale ved fysisk fremmøde, kan chefen beslutte at anvende fx VTC, Skype eller telefon i stedet.
Rekrutterende chef må som udgangspunkt ikke indhente referencer om kandidaterne hos fx nuværende eller tidligere chefer, medmindre disse er opgivet i ansøgningen som reference. Referencer
indhentes først efter afholdelse af samtale.
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2.8. Beslutning
Det er som udgangspunkt den rekrutterende chef, der efter FPS vejledning 6 vurderer, hvilken
medarbejder der nu og på sigt bedst kan gøre fyldest i stillingen, og derfor tilbydes ansættelse.
FPS har som ansættende myndighed den endelige beslutningskompetence. Chefen bør træffe beslutning om valg af kandidat senest to arbejdsdage efter sidst afholdte samtale. Visse rekrutteringsprocesser, eksempelvis til chefniveauet, kan dog have en længere sagsbehandlingstid.
Den valgte kandidat kontaktes herefter med henblik på forhandling af løn og tillæg. Når lønforhandlingen er afsluttet, meddeler chefen mundtligt et individuelt og begrundet afslag til de kandidater, der var til samtale uden at få stillingen. Dette følges op af et formelt skriftligt generisk afslag fra FPS.
Er den udvalgte kandidat allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal han/hun straks orientere nuværende chef, så denne kan indlede dialog med modtagende chef om skiftetidspunkt. Som
hovedregel skiftes stilling med et varsel på én måned efter førstkommende månedsskift.
Fx beslutning/aftale indgået 17. april. --> Skiftedato bliver således 1. maj + 1 måned = 1. juni.
Dog kan det under henvisning til fx gennemførelse af øvelsesaktiviteter, indsættelse i nationale
operationer, udsendelse i INTOPS eller afslutning af et større projekt være nødvendigt at aftale en
kortere eller længere overgangsperiode. I denne henseende medregnes ikke evt. pålagte beredskabsperioder.
Hvis der ikke kan opnås enighed om skiftetidspunkt mellem to chefer under samme styringsniveau
I-myndighed, afgøres tvisten ad kommandovejen. Er der tale om to chefer fra forskellige styringsniveau I-myndigheder inddrages FPS via HR-konsulenten. Det vil kun i helt særlige situationer være muligt at fastlægge et skiftetidspunkt, som er længere end den pågældende medarbejders ”opsigelsesfrist” og da kun med accept fra medarbejderen.
2.9. Forhandling af løn og tillæg
Se HR-portalen, chefens side, løn. LINK
2.10. Afslutning
Når der er truffet beslutning om skiftetidspunkt, skal modtagende chef oplyse datoen til HRkonsulenten, som vil oprette et punkt i Befalings- og administrationssystemet (BAS). HRkonsulenten afslutter herefter ansøgningsprocessen i SAP E-rekruttering og sender kandidaten en
bekræftelse på ansættelsen.
2.11. Tidsforløb for en typisk rekruttering
Et typisk rekrutteringsforløb, fra chefens oprettelse af søgeordre til kandidaten er valgt, vil i Forsvarsministeriets koncern kunne tage op til 60 dage og for chefer op til 80 dage. Hvis valget falder
på en medarbejder fra ”liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger” eller om/genplaceringslisten, eller der er en tjenestemand på rådighedsløn eller en tjenestemand, som
bestrider en stilling i koncernen, hvor der aflønnes for kvalifikationer, der ikke anvendes i den på-

6

Typisk på M/C300 og chefniveau.
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gældende stilling, vil der gå væsentlig kortere tid, bl.a. fordi stillingen ikke skal slås op via forsvaret.dk/job på internettet. Omvendt kan der gå mere end 80 dage, hvis stillingen fx skal genopslås.
Det skal bemærkes, at FPS normalt anvender 25-30 pct. af tiden i den samlede rekrutteringsproces. De øvrige 70-75 pct. omfatter myndighedernes interne håndtering af processen samt opslagets liggetid på ”Job-i-Forsvaret” samt kandidaters svarfrister.
2.12. Tidsbegrænset tjeneste
Tidsbegrænset tjeneste anvendes kun i særlige tilfælde, fx ved besættelse af operative nøglestillinger, forretningskritiske stillinger, projektstillinger, vartning af talenter og stillinger i udlandet
m.fl.
Militære medarbejdere, der som følge af en strukturtilpasningsproces ikke kan forblive i nuværende stilling, placeres i en tidsbestemt stilling, eksempelvis i en type 40 stilling.
Midlertidigt oprettede stillinger anvendes endvidere for medarbejdere, der gennemfører langtidsciviluddannelse, og som i kortere perioder lejlighedsvis forretter gavntjeneste decentralt ved respektive myndigheder.
Eksempler på tidsbegrænset tjeneste:
Udstationering, herunder kurser 7 i udlandet under udetillægsordningen. En udstationering i fx en
international stab har normalt en varighed af 4 år, hvorefter den pågældende medarbejder typisk
returnerer til en stilling i hjemlig struktur.
Operative nøglestillinger er stillinger 8, der anses for at være særligt vigtige for militære medarbejderes udvikling og professionalisme. Det er formålstjenstligt med en vis personalegennemstrømning i disse stillinger, således at der ikke skabes flaskehalse, og stillingerne kan derfor opslås tidsbegrænset.
Projektstillinger er som regel oprettet som kortvarige, midlertidige stillinger (tilknyttet et specifikt
projekt) men kan, afhængig af projekternes størrelse have en sådan varighed, at de besættes i
flere på hinanden følgende perioder.
Projektstillinger håndteres overordnet set i et samarbejde mellem den enkelte styrelse og Bemandingsafdelingen i FPS. Kompetencen er ved nogle styrelser uddelegeret, hvorfor dialogen kan foregå direkte mellem den enkelte myndighed og Bemandingsafdelingen. Forvaltning af militære medarbejdere i projektstillinger sker ved anvendelse af samme muligheder som beskrevet for operative
nøglestillinger afhængig af myndighedens volumen og stillingens niveau. Hvis ikke medarbejderen
selv søger og får anden stilling, forvaltes medarbejderen (afhængigt af ansættelsesvilkår, se nedenfor pkt. 2.12.1) som hovedregel i en anden stilling ved styrelsen/myndigheden og i særlige
tilfælde til en passende stilling inden for ansættelsesområdet.

7

VUT II og VUT III lignende kurser.
Fx bataljons- og kompagnichefer i hæren, skibschefer og teknikofficerer på større enheder, flight commanders og chefer for operationsdelinger, distrikts- og sektionschefer m.fl.

8
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2.12.1. Besættelse af stillinger tidsbegrænset
I det følgende afsnit beskrives de regler, som myndighederne skal følge for at besætte stillinger
tidsbegrænset, herunder det ansvar der følger med, når den tidsbegrænsede periode udløber.
I forbindelse med besættelse af stillinger tidsbegrænset sondres der mellem tjenestemænd og
overenskomstansatte.
• I Forsvaret er tjenestemænd varigt ansat inden for ministerområdet. Tjenestemanden kan dog
varetage en stilling 9 i en tidsbegrænset periode, uden at den varige ansættelse påvirkes heraf.
Tjenestemanden kan til enhver tid søge en anden stilling eller blive beordret i en anden passende
stilling.
• Tjenestemandsloven rummer mulighed for at tjenestemænd kan ansættes på åremål (i en
tidsbegrænset stilling). Åremålsperioden skal minimum være 3 år og maksimum 6 år. Åremålsansættelse af tjenestemænd anvendes almindeligvis ikke i Forsvaret, da de ansættes varigt inden for
ministerområdet.
• Overenskomstansatte kan – hvis den enkelte overenskomst giver mulighed for det – ansættes
i en tidsbegrænset stilling. Når den tidsbegrænsede ansættelse ophører, fratræder den overenskomstansatte stillingen. Overenskomstansatte i en tidsbegrænset stilling har som udgangspunkt
ikke krav på en fastansættelse efter udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse.
I Forsvaret anvendes åremål som udgangspunkt kun for chefer i løngruppe 1 (lønramme 37) og
op. Overenskomstansatte chefer, ansat i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer
i staten, kan alene ansættes i en tidsbegrænset stilling på åremålsvilkår. Ansættelsesvilkårene følger principperne i tjenestemandsloven og åremålsaftalen, hvilket bl.a. betyder, at chefen skal ansættes i minimum 3 år og maksimum 6 år, samt have åremålstillæg.
Ved indgåelse af åremålskontrakten skal det aftales, hvorvidt chefen efter åremålsperiodens udløb
skal have ret til en tilbagegangsstilling. Såfremt det aftales, at han ikke skal have en tilbagegangsstilling, fratræder chefen ved åremålsperiodens udløb.
Bemanding af en stilling tidsbegrænset kan ske ved opslag eller beordring.
2.12.2. Anvendelse af opslag
Denne mulighed følger samme procedure, som når en myndighed skal ansætte en medarbejder
varigt, 10 . Der er jf. tjenesterejseaftalen 11 og aftalen om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse
normalt ikke hjemmel til at dække medarbejdernes eventuelle meromkostninger ved ansættelse i
en tidsbegrænset stilling, der er ansøgt på baggrund af et stillingsopslag, idet flytteaftalen dog
giver mulighed for at godtgøre medarbejdernes merudgifter i forbindelse med en flytning 12.

9

Begrebet ”stilling” skal her forstås som en funktion eller opgave i en tidsbegrænset periode som led i en varig tjenestemandsansættelse.
10
Fx også skift af fast tjenestested.
11
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/personale/loen/Bestemmelser/56413/Tjenesterejseaftalen%20057-00.pdf
12
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/FSV/videnom/oekonomi/rejser-koeb-og-salg/rejs/Flyttegodtgorelse/Sider/Ansøgtforflyttelse.aspx
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Forskellene ved opslag af en varig stilling og en tidsbegrænset stilling er:
 Myndigheden beslutter, i hvilken periode stillingen skal besættes tidsbegrænset, lader perioden fremgå af stillingsopslaget, og foretager den nødvendige forventningsafstemning med
ansøgerne om, at de forventes at søge en anden stilling ved den tidsbegrænsede periodes
udløb.
 Periodens længde kan justeres undervejs, såfremt myndigheden ser et behov herfor, og
såfremt medarbejderen er indstillet herpå, idet en evt. forlængelse skal være sagligt begrundet i objektive forhold, jf. lov om tidsbegrænset ansættelse.
 Hvis den militære medarbejder ikke selv har fundet en ny stilling ved den tidsbegrænsede
periodes ophør, finder myndigheden en passende stilling til medarbejderen inden for egen
myndighed. Hvis alle myndighedens stillinger er besat, oprettes en stilling over norm (type
40), hvori medarbejderen kan placeres, indtil en passende fast stilling ved myndigheden
bliver ledig.
2.12.3. Anvendelse af beordring
Se kapitel 3.
2.13. Liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger
Militære medarbejdere der besætter en stilling midlertidigt optages i ”liste over medarbejdere i

tidsbegrænsede stillinger”

Civile medarbejdere føres på særskilte lister i de respektive sektioner i FPS Bemandingsafdelingen
og håndteres i rammen heraf.

”Liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger” er som udgangspunkt en liste til internt brug
i FPS og omfatter blandt andet oplysninger om grad, navn, nuværende stilling, kontraktoplysninger, samt tidspunktet fra, hvornår den pågældendes nuværende stilling udløber. Listen sætter FPS
i stand til rettidigt at beordre de militære medarbejdere, som det ikke har været muligt for at få et
andet job inden udløb af tjenesteperioden. Beordring sker under anvendelse af de muligheder, der
foreligger jf. tjenesterejseaftalen eller i særlige tilfælde flyttegodtgørelsesaftalen.
Udstationerede medarbejdere kan søge stillinger på lige fod med andre og vil som udgangspunkt
blive beordret til en stilling ca. 6 måneder før planlagt hjemkomst.
Nedenfor vises en repræsentativ illustrationen for medarbejder sammensætningen i 2016 på liste
over medarbejdere i tidsbestemte stillinger:

Side 13 af 32

FPSVEJL 401-1
2017-01

2.13.1. Adgang til ”liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger”
”Liste over medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger” findes på HR-portalen - LINK. Formålet er at
give cheferne mulighed for selv at vurdere ledige stillinger med kommende rådige medarbejdere. I
den sammenhæng defineres ”kommende rådige” til at være medarbejdere med et tjenesteforløb,
der har udløb inden for seks måneder.
Såfremt der ved gennemgang af listen findes medarbejdere, som chefen vurderer kunne være
relevante for besættelse af en ledig stilling, oprettes søgeordre i SAP E-Rekruttering med bemærkning om, at der ses mulighed for besættelse med en medarbejder fra ”liste over medarbejdere i
tidsbegrænsede stillinger”. Hvis en rekrutterende chef i den forbindelse ønsker yderligere oplysninger, eksempelvis CV, tidligere bedømmelser m.m., indhenter HR-konsulenten forinden den pågældende medarbejders samtykke hertil.
Herefter kontakter HR-konsulenten medarbejderen og oplyser, at vedkommende vurderes til en
konkret stilling. Såfremt medarbejderen giver samtykke hertil, pågår den videre dialog direkte mellem den rekrutterende chef og pågældende medarbejder. Den rekrutterende chef har ansvaret for
tilbagemelding til medarbejderen og HR-konsulenten, for så vidt angår besættelse af stillingen.
2.14. Personel i stillinger omfattet af strukturtilpasninger
I forbindelse med håndtering af personel ved forligsbestemte og andre større strukturtilpasninger
skal retningslinjerne for personeltilpasninger følges, jf. nedenstående link:
Retningslinjer for personeltilpasninger
2.15. Rekrutteringsfremmende værktøjer
FPS har i samarbejde med Forsvarsministeriet udarbejdet et katalog over værktøjer til rekruttering
og afhjælpning af rekrutteringsproblemer. Kataloget af december 2014 er tænkt som støtte for
rekrutteringsprocessen og understreger, at ansættelsesprocessen skal følge de allerede fastlagte
trin, som det bl.a. fremgår af "Jeg skal rekruttere en medarbejder" på HR-portalen.
2.15.1. Værktøjer til brug ved rekruttering
Hvis en stilling traditionelt er vanskelig at besætte, og der fx er tale om et genopslag, bør chefen
blandt andet overveje at tilbyde muligheden for fleksible arbejdsvilkår og fordelagtige vilkår i forbindelse med kompetenceudvikling/uddannelse, ligesom der bør haves fornødent fokus på en evt.
medflyttende familie.
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Rekrutterende myndighed bør endvidere overveje muligheden for at lade stillingen indgå i et opslag af en samlet ’pakkeløsning’. Denne kan fx indeholde to på hinanden følgende stillinger inden
for egen myndighed (styringsniveau II) og/eller mulighed for kompetenceudvikling forud for stillingsbesættelse eller sideløbende hermed.
Vejledning til decentral styring af tidsbegrænsede beordringsformer 13 giver mulighed for, at myndighederne i begrænset omfang kan anvende de tidsbegrænsede beordringsformer som værktøj til
at besætte stillinger/funktioner med medarbejdere med de rette kompetencer/kvalifikationer.
2.15.2. Særlige økonomiske incitamenter 14
Der gives endvidere en række muligheder for at anvende særlige økonomiske incitamenter som
middel til at afhjælpe konkret identificerede rekrutteringsudfordringer. De særlige økonomiske
incitamenter bør primært anvendes i forbindelse med et genopslag af en stilling.
Der er som udgangspunkt ikke en øvre grænse for størrelsen af tillæg, men tillæg skal kunne afholdes inden for myndighedens eget lønbudget.
Det vil være styrelseschefen og eventuelle underlagte stabe/myndigheder, som prioriterer, disponerer og eventuelt godkender anvendelse af den samlede lønsum. Underlagte myndigheder eller
enheder, som har behov for at anvende de omtalte tillæg til at løse en rekrutteringssituationæ,
kan via foresat myndighed tildeles en større lønsumsramme eller få en øget ”trækningsret” inden
for den samlede ledige lønsum.
Det er




muligt at anvende følgende særlige økonomiske incitamenter:
Funktionstillæg.
Individuelle kvalifikationstillæg.
Resultatløn i form af engangsvederlag.

Der henvises til HR-portalen for yderligere oplysninger om forhandlinger inden for de forskellige
overenskomstområder. LINK

13
14

FPTVEJL 401-2 af 2014-05, "Vejledning til decentral styring af tidsbegrænsede beordringsformer"
Jf. retningslinjerne for decentral løndannelse.
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3. BEORDRING
3.1. Formål
Formålet med dette afsnit er at beskrive, hvordan og i hvilke situationer beordring kan finde anvendelse.
3.2. Generelt
FPS har under henvisning til ledelsesretten 15 bemyndigelse til at beordre en medarbejder til tjeneste ved en given myndighed. En sådan beordring vil typisk ske i tæt dialog mellem FPS, den berørte medarbejder og såvel afgivende som modtagende myndighed og tage afsæt i en individuel og
konkret vurdering af myndighedens behov, medarbejderens kompetencer og ønsker til fx geografi
eller faglige speciale, og vil ske under skyldig hensyntagen til Forsvarets samlede behov.
FPS kan dog i sidste ende beordre en medarbejder til tjeneste ved en myndighed uden at have
hverken berørte medarbejders eller den modtagende og afgivende myndigheds accept, såfremt
det ligger inden for overenskomsternes og lovgivningens muligheder, fx hvis det ikke har været
muligt for medarbejderen selv at finde et andet job ved afslutningen af en tidsbestemt tjenesteperiode.
Ligeledes er der i princippet ikke noget som hindrer, at en myndighed under anvendelse af ledelsesretten træffer beslutning om, at en medarbejders kvalifikationer bedst nyttiggøres et bestemt
sted i egen struktur, og at myndigheden derfor træffer beslutning om at gøre brug af beordring.
Dette vil dog altid skulle ske i tæt dialog med FPS som ansættende myndighed.
3.3. Situationer, hvor der kan anvendes beordring
Beordring kan blandt andet bringes i anvendelse i nedenstående situationer:








INTOPS.
Forretningskritiske situationer.
Operative nøglestillinger.
Ved strukturtilpasninger.
Udløb af tidsbestemte stillinger eksempelvis udlandet, TUL og CU.
Tjenesteplaner.
Vartning af talenter.

Stillinger i INTOPS besættes som udgangspunkt ved beordring. Der er dog et mindre antal stillinger, der besættes gennem ansøgning. Disse stillinger behandles særskilt i bilag 1.
Den forretningskritiske situation indtræffer, når en enhed ikke længere vil være i stand til at løse
sin opgave på forsvarlig vis, fordi en konkret stilling står tom. Det er således ikke nødvendigvis den
konkrete stilling, der i sig selv er forretningskritisk. Det er derimod summen af ubesatte stillinger,
den aktuelle opgave ved enheden, eller fx fraværet af både chef og næstkommanderende, der
gør, at situationen bliver forretningskritisk. Når en forretningskritisk situation opstår, kan det være
nødvendigt at beordre en (eller flere) medarbejder til at gøre tjeneste ved den pågældende enhed.
15

Ledelsesretten omfatter bl.a. arbejdsgivers ret til at prioritere og fordele arbejdet, herunder bestemme hvilke arbejdsopgaver en medarbejder skal udføre, og hvor opgaverne skal udføres.
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3.4. Ansættelsesområdet
Ansættelsesområdet er det geografiske område, som medarbejderen på baggrund af saglige hensyn er forpligtet til at lade sig forflytte inden for. I medarbejderens ansættelsesbevis er anført,
hvilket ansættelsesområde medarbejderen er ansat med, og hvor medarbejderen har tjenestested.
Forflyttelsespligten inden for ansættelsesområdet gælder både for tjenestemænd og overenskomstansatte. Ved en forflyttelse inden for ansættelsesområdet flyttes medarbejderens faste tjenestested. Forflyttelsen sker med et passende varsel efter gældende retningslinjer og praksis. Hvis
en medarbejders tjenestested af saglige grunde (fx en proces i forbindelse med forligsimplementering) skal flyttes uden for ansættelsesområdet, vil der være tale om en væsentlig stillingsændring,
som skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen skal forudgående partshøres, og kan vælge at betragte sig selv som opsagt, hvis medarbejderen ikke ønsker
forflyttelsen. Medarbejderen vil i så fald fx være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Varsling af
en forflyttelse uden for ansættelsesområde vil være aktuelt for overenskomstansatte, der er ansat
med en region som ansættelsesområde.
Efter gældende retningslinjer for personeltilpasninger kan en forflyttelse inden for ansættelsesområde i ganske særlige tilfælde være en væsentlig stillingsændring, hvis der for den enkelte medarbejder er særlige individuelle forhold, der gør sig gældende.
3.4.1. Ansættelsesområder
”Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner”:
• Civile tjenestemænd, tjenestemandslignende og AC-gruppen.
• Militære M4XX chefer (tjenestemænd og overenskomstansatte), M3XX ledere (tjenestemænd
og overenskomstansatte), M2XX mellemledere (tjenestemænd og overenskomstansatte) og M1XX
manuelgruppen (tjenestemænd og overenskomstansatte).
• Musikassistenter (tilknytningsaftalen).
”Region 1-7”:
•
•

Øvrige civile overenskomstansatte.
Militære ansatte på gammelt lønsystem.
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Region
Region
Region
Region
Region
Region
Region

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Københavnsområdet
Sjælland og Fyn til Odense
Øst-, Sønderjylland og Fyn til og med Odense.
Vest- og Sønderjylland.
Midtjylland.
Nordjylland
Bornholm

3.5. Beordringsformer og godtgørelse
En tjenestemand er ifølge lovgivningen forpligtet til at tåle sådanne forandringer i arten og omfanget af sine arbejdsopgaver, som ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at arbejdsopgaverne ikke længere kan anses for passende, jf. PAV kap. 32 ”Stillingsnedlæggelser, stillingsforandringer og omflytninger” 16. Derfor er det under iagttagelse af de pligtige varsler mv. til
enhver tid muligt at beordre en tjenestemandsansat medarbejder, det være sig civil eller militær til
tjeneste i en stilling, hvor det ud fra en arbejdsgiverbetragtning giver bedst mening.
For funktionæransatte gælder, at arbejdsgiver som udgangspunkt har ret til at tilrettelægge og
omlægge en funktionærs arbejde efter behov, idet ikke-væsentlige stillingsforandringer kan gennemføres umiddelbart eller med passende kort varsel. Væsentlige stillingsforandringer kan dog
ikke foretages ensidigt, men kan kun gennemføres ved, at det hidtidige ansættelsesforhold bringes
til ophør med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, samtidig med at der tilbydes ansættelse på nye vilkår. Disse er afhængige af, hvilket ansættelsesområde der fremgår af medarbejderens
ansættelsesbrev.
Militært overenskomstansatte er som udgangspunkt ikke funktionæransat.
For andre typer ansatte er der adgang til at foretage visse ændringer af stillingsindhold m.v. under
hensyn til bl.a. de enkelte overenskomsters faglige og geografiske dækningsområde samt til den
enkelte ansattes ansættelsesvilkår, jf. ansættelseskontrakten.
Jf. FPTVEJL 401-2 17 er den primære beordringsform ”varig tjeneste over 4 år”. Beordring i forbindelse med besættelse af en vakant forretningskritisk stilling kan ske på tre måder: ”Beordring til
midlertidig tjeneste”, ”Beordring til varig tjeneste under anvendelse af Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret” eller ”Beordring til varig tjeneste”. Til hver beordringsform er knyttet en række muligheder vedrørende godtgørelse af bl.a. transport, logi og
flytning.
3.6. Beordring til midlertidig tjeneste
Beordring til midlertidig tjeneste er som udgangspunkt tidsbegrænset for en periode op til to år.
Perioden kan forlænges yderligere, hvis der er forhold, som taler for det. Der skal altid beordres
”uden ansøgning”.

16
17

http://pav.perst.dk/Publikation/Stillingsnedlaeggelser%20stillingsforandringe.aspx?showContent=1
FPTVEJL 401-2 af 2014-05, "Vejledning til decentral styring af tidsbegrænsede beordringsformer"
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Medarbejderen beholder sit faste tjenestested i perioden. Det er en forudsætning for beordring til
midlertidig tjeneste, at der er planlagt efterfølgende tjeneste for den berørte medarbejder på det
faste tjenestested (geografisk placering).
Den afgivende myndighed skal derfor udarbejde en plan for medarbejderens efterfølgende tjeneste, bl.a. for herved at synliggøre, at den pågældende beordring er midlertidig, og ikke er af mere
permanent karakter. Planen for den efterfølgende tjeneste skal som minimum anvise, at medarbejderen returnerer til det geografiske område/region, hvor vedkommende har fast tjenestested.
Ved beordring til midlertidig tjeneste kan den berørte få dækket eventuelle merudgifter 18 efter
reglerne i FPSBST 564-13 "Bestemmelse om tjenesterejser inden for Forsvarsministeriets område".
Det er den modtagende myndighed, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forholdene under den
midlertidige tjeneste. Bemærk at et evt. ekstra tidsforbrug til transport henregnes som en del af
den samlede arbejdstid.

Eksempel på brug af midlertidig tjeneste:
Som flyvevåbnets videncenter for føring af luftoperationer har Flyvevåbnets Taktiske Stab
(FTS) et behov for at kunne tiltrække medarbejdere med opdateret viden og erfaring fra relevante specialer. Dette gælder ikke mindst medarbejdere fra de flyvende enheder.
Flyverstaben kan beordre medarbejdere ved FTS med pilotbaggrund til at gøre tjeneste ved en
af de flyvende wings i op til 2 år, og samtidig beordre en pilot fra den pågældende wing til at
gøre tjeneste ved FTS – ”en til en” bytte.
FTS medarbejdere holdes derved opdateret med viden og erfaring fra de operative enheder,
og kan beholde deres tilknytning til operativ flyvende tjeneste (til fordel for Flyvevåbnet som
helhed).
De afgivende enheder får medarbejderen retur med nye kompetencer inden for føring af luftoperationer.

3.7. Beordring til varig tjeneste under anvendelse af ”Aftale om særlig godtgørelse for
dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret” 19
Denne beordringsform er begrænset i tid til maksimalt fire år og kan kun anvendes i særlige tilfælde, hvor uansøgt forflyttelse sker til et tjenestested, hvorfra den pågældende er planlagt forflyttet inden for en periode på 4 år, eller inden for den samme periode skal afgå fra tjenesten på
grund af alder.
I lighed med midlertidig tjeneste kan den forlænges yderligere, hvis der er særlige forhold, der
taler herfor.
Aftalen giver mulighed for følgende valgmuligheder:
 At flytte og få refunderet flytteomkostninger efter reglerne om uansøgt forflyttelse.

18
19

Omkostninger afholdes jf. FPTVEJL 401-2 af den modtagende myndighed.
Ordningen gælder kun for tjenestemænd.
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Få udbetalt godtgørelse for dobbelt husførelse i hele perioden. I stedet for dobbelt husførelse kan medarbejderen få godtgjort befordringsudgifter mellem bopæl og det nye tjenestested. 20

Artiklen på HR portalen vedr. ”Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for
Forsvaret – kan anvendes i særlige situationer” uddyber yderligere.
Beordring af medarbejdere, der har mindre end to år tilbage i tjenesten inden pension, kan kun
ske med passende kompensation fx ved anvendelse af de muligheder, der foreligger jf. tjenesterejseaftalen eller i særlige tilfælde flyttegodtgørelsesaftalen.
3.8. Beordring til varig tjeneste
Beordring til varig tjeneste over fire år sker oftest, når medarbejderen også fremadrettet skal gøre
tjeneste ved den modtagende myndighed eller den pågældende geografi.
Dette kan være resultatet af enten ansøgt eller uansøgt forflyttelse, hvilket giver forskellige muligheder for flyttegodtgørelse og skattemæssige forhold. Se FRS REJS hjemmeside. 21
3.9. Forventet tjenesteperiode ved beordring
Idet beordring typisk sker i stillinger, hvor den beordrede medarbejders kompetencer er kritiske for
enhedens opgaveløsning, er forventningen, at den beordrede medarbejder forbliver i stillingen i
den anførte periode.
Hvis medarbejderen ønsker at søge en ny stilling inden beordringsperioden er udløbet, skal den
myndighed, hvortil medarbejderen er beordret, indgå i en dialog med medarbejderen om tiltag,
der kan fastholde den pågældende medarbejder. I denne dialog kan den afgivende myndighed
(der evt. har en forventning om, at medarbejderen returnerer efter udløb af beordringsperioden)
med fordel indgå. I sidste ende kan FPS under henvisning til ledelsesretten afvise at lade medarbejderen skifte stilling.
3.10. Organisatoriske skift/interne rokader
Organisatoriske skift/interne rokader anvendes typisk i operative og mandskabstunge enheder,
hvor opslag af en ledig stilling typisk vil medføre en ”domino-effekt” af opslag. I stedet kan medarbejderen ved myndigheden (styringsniveau III og nedefter) flyttes/rokeres til en anden ledig
stilling ved samme myndighed. Stillingsskiftet kan gennemføres hurtigt, og der bruges ikke unødvendige ressourcer på at slå en lang række stillinger op.
3.11. Ansvar og roller
Den chef, der efter bemyndigelse fra pågældendes styrelseschef, iværksætter den interne rokade,
har ansvaret for, at rokaden iværksættes og gennemføres efter de gældende kriterier. FPS skal
inddrages ved rokader i officersgruppen og ved skift af geografi.
Tillidsrepræsentanten skal altid høres på faggruppens vegne. Er der ikke en tillidsrepræsentant,
høres tillidsrepræsentanten fra næsthøjere niveau.
20
21

Dette gør sig kun gældende for medarbejdere med en samboende partner.
Omkostninger afholdes jf. FPTVEJL 401-2 af FPS.
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FPS træffer afgørelse, hvis der opstår uenighed om forvaltningsgrundlaget for en intern rokade.
3.12. Kriterier for gennemførelse af interne rokader
En rokade kan gennemføres, hvis alle de anførte kriterier er opfyldt.
Overordnet gælder, at der ikke må være lønkonsekvens forbundet med rokaden, og at andre forvaltningsrelaterede forhold, der gælder i tidligere stilling, også er gældende i ny stilling.
Konkret gælder:
 Interne rokader kan foretages inden for egen enhed og i særlige tilfælde inden for myndigheden.
 Funktionsniveau og grad skal være ens.
 Det faste tjenestested skal som udgangspunkt fastholdes ved rokaden.
 Medarbejderen skal give sin accept til rokaden. Medarbejderens accept skal kunne dokumenteres. (se pkt. 3.2. vedrørende beordring uden accept)
 En rokade på ansvarsniveau 4 og 5 kræver ikke medarbejderens accept, hvis rokaden ikke
medfører ændringer i geografi og/eller økonomi.
 Hvis en rokade på ansvarsniveau 4 og 5 medfører ændringer i geografi og/eller økonomi,
er medarbejderes accept påkrævet.
 Ny stilling skal være aktiv i DeMars.
 Eventuelt kvalifikationstillæg skal kunne videreføres i ny stilling. Chef og tillidsrepræsentant
kan benytte lejligheden til at gennemføre ny forhandling af tillæg. Medarbejderen fastholder som minimum niveauet på det eller de tillæg, som medarbejderen oppebærer i tidligere
stilling.
 Hvis medarbejderen oppebærer fagtillæg i tidligere stilling, skal dette også være gældende
i ny stilling. Kategorien af fagtillæg skal være ens.
 Skiftedato skal være aftalt mellem medarbejder samt afgående og tilgående chef. Aftalen
skal kunne dokumenteres – for eksempel ved mailkorrespondance, som myndigheden og
FPS kan arkivere på den relevante sag i Captia.
Der kan i medarbejderens tidligere stilling være tale om, at medarbejderen oppebærer et funktionstillæg – for eksempel varetagelse af en helt særlig opgave ud over det, der ellers fremgår af
stillingens funktionsbeskrivelse. Frafalder denne opgave i ny stilling, ophører funktionstillægget
med de vilkår, der er anført i aftalen. Det skal ved gennemførsel af rokaden overvejes, om der i ny
stilling er grundlag for at forhandle et nyt funktionstillæg med medarbejderen.
3.13. Stillinger hvor interne rokader ikke kan anvendes
For at sikre, at der til stadighed er attraktive stillinger at søge – på tværs af geografi og myndigheder – kan følgende stillinger ikke besættes ved rokade:
Det manuelle niveau (M1xx)
 Korporalsstillinger.
 Faglærte stillinger i Hæren 22.
22

I SVN og FLV er en meget stor del af de manuelle stillinger faglærte, og medarbejdernes kompetencer er derfor ofte
kritiske i forhold til opgaveløsningen. De faglærte stillinger i SVN og FLV besættes derfor kun ved opslag, såfremt det
kan ske uden konsekvenser for den operative opgaveløsning.
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Stillinger inden for administration og logistik i Hæren.
Menig gruppefører.

Mellemlederniveauet (M2XX)
 CSG stillinger.
Eksempel på brug af rokade:
Rokade i forbindelse med indslusning af Identification Operators på vagthold:
Air Control Wing (ACW) gennemfører to gange årligt uddannelse af nye Identification Operators
(IO). Det er en grundlæggende ACW uddannelse, som danner det primære grundlag for anvendelse
af medarbejderne til en bred vifte af stillinger på manuelt niveau.
De nyuddannede IO ønskes indplaceret på vagthold for at tilegne sig den nødvendige operative
erfaring og rutine inden for luftovervågning og luftoperationer. Pladsen/de ledige stillinger på vagtholdene skabes ofte ved en intern rokade, hvor mere erfarne IO flyttes til andre operative stillinger
eller alternativt sendes på videreuddannelse til fx Weapons Controllers, som også er på manuelt
niveau.
Rokaden sker efter dialog mellem leder og medarbejder med udgangspunkt i udviklingskontrakter og
evt. uddannelsesaftaler.
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4. TJENESTEPLANER
4.1. Formål
Formålet er at beskrive processen, roller og ansvaret (chef, myndighed og FPS) i forbindelse med
anvendelse af tjenesteplaner.
4.2. Generelt
Anvendelsen af lokale tjenesteplaner og koncern tjenesteplaner skal som udgangspunkt begrænses med henblik på at holde flest mulige stillinger åbne for opslag/ansøgning.
4.3. Lokale tjenesteplaner
Lokale tjenesteplaner kan på nogle områder sammenlignes med et trainee forløb. De skal primært
sikre, at nyudnævnte befalingsmænd (sergenter), officerer (premierløjtnanter) og faglige specialister får et praktisk operativt, fagligt eller ledelsesmæssigt fundament i forlængelse af en teoretisk
uddannelse.
Formålet er tillige, at de operative myndigheder sikres anvendelse af ovenstående medarbejdergrupper i operative og/eller faglige stillinger, hvor deres nyerhvervede grunduddannelser bringes i
spil. I den forbindelse vil myndighederne fordele medarbejderne ud fra en prioritering, som eksempelvis dækker over tjenestegren, geografi, faglig forankring m.m.
Tjenesteplaner omfatter et planlagt forløb for den enkelte medarbejder, som i tid og/eller på stillinger følger et struktureret forløb med henblik på at opnå tilstrækkelige kompetencer, kvalifikationer og erfaringer. Formålet er at sikre, at medarbejderen udvikles til at kunne løse opgaver ved
myndighederne og enhederne.
Lokale tjenesteplaner ses primært anvendt i den operative struktur. Styringsniveau IImyndighederne fastsætter, efter en konkret afvejning, hvilke af ovenstående personelkategorier,
der er omfattet af tjenesteplaner.
4.4. Roller og ansvar for lokale tjenesteplaner
4.4.1. Værnsstabschefen
Værnstabschefen har det overordnede ansvar for at definere de rammer, der er grundlaget for
udpegning af stillinger og medarbejdere, der indgår i et tjenesteplansforløb.
Værnsstabschefen skal i den forbindelse tilsikre, at medarbejderne orienteres om ovenstående
retningslinjer tidligt i uddannelsesforløbet (eksempelvis på officersskolen eller sergentskolen), så
vilkårene for den efterfølgende tjeneste er kendt forud for eksempelvis regimentsvalg (officersskolerne). FPS støtter i nødvendigt omfang myndigheden i ovenstående orientering.
4.4.2. Cheferne for officersskolerne og sergentskolerne
Cheferne for værnenes officersskoler og sergentskoler er ansvarlige for, at ovenstående orientering planlægges gennemført tidligt i uddannelserne.
4.4.3. Nærmeste chef
Den chef, der under bemyndigelse har ansvaret for medarbejdere på en lokal tjenesteplan, skal
sikre, at medarbejderne gennemfører det planlagte forløb.
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Omfanget af tjenesteplanen skal altid være kendt af medarbejderen, der skal meddeles indhold og
forventet slutdato for denne, inden en lokal tjenesteplan igangsættes. Omfanget meddeles medarbejderen af respektive styringsniveau III-myndigheder.
Ved ansøgt stillingsskift udarbejdes der ved modtagende chefs foranstaltning en ny tjenesteplan
og udviklingskontrakt, der understøtter det overordnede formål med at sikre, at medarbejderen
opnår tilstrækkelige kompetencer, kvalifikationer og erfaringer.
4.4.4. Medarbejderen
Alle medarbejdere har mulighed for at søge de stillinger, de finder interessante – også medarbejdere omfattet af tjenesteplaner. Da alle ansættelser og afslag beror på en konkret og individuel
vurdering, vil den enkelte blive behandlet på lige fod med øvrige ansøgere. I vurderingen vil der
således indgå en overvejelse af, hvorvidt det er foreneligt med Forsvarets overordnede prioritering, at der foretages et stillingsskifte. I overvejelserne vil tillige indgå en vurdering af, om målet
med den lokale tjenesteplan/trainee forløb vil kunne opfyldes i den ansøgte stilling.
Medarbejdere, der er omfattet af en lokal tjenesteplan, skal – i lighed med medarbejdere udpeget
til INTOPS – gøre opmærksom herpå i forbindelse med sin ansøgning, såfremt den lokale tjenesteplan ikke er afsluttet.
4.5. Registrering af personel på lokale tjenesteplaner
Den lokale tjenesteplan forankres i udviklingskontrakten og udarbejdes senest i forbindelse med
medarbejderens tiltrædelse i første stilling efter endt uddannelse.
Lokale tjenesteplaner udarbejdes og vedligeholdes på styringsniveau III efter nærmere direktiv fra
værnsstabene.
4.6. Afvikling af lokal tjenesteplan
Det skal tilstræbes, at medarbejderen gennemfører den lokale tjenesteplan som planlagt. Der kan
dog være forskellige årsager til, at en lokal tjenesteplan ændres undervejs – for eksempel på baggrund af udsendelse i INTOPS, orlov, familiære omstændigheder eller lignende. Ændringerne skal
forankres i udviklingskontrakten, så medarbejderen til stadighed er vidende om indhold og slutdato.
Der skal derfor være lokalt fokus på, at medarbejderen vurderes på de samlede kompetencer, kvalifikationer og erfaringer, der opnås i løbet af tjenesteplansforløbet. Hensigten er at sikre, at medarbejderen hurtigst muligt kan tage ansvar for egen karriere og selv være en aktiv part i planlægningen af et karriereforløb i Forsvaret.
4.7. Koncern tjenesteplaner
Tjenesteplaner skal sikre, at medarbejdere og chefer omfattet af særlige udviklingsforløb (fx talenter), får et operativt, fagligt eller ledelsesmæssigt fundament.
Formålet er tillige, at der gives mulighed for at tilrettelægge tjenesteforløb, der udvikler medarbejdere, så de opnår tilstrækkelige kompetencer, kvalifikationer og erfaringer til at kunne løse opgaver ved myndighederne og enhederne med henblik på at understøtte koncernens strategiske behov for at kunne besætte topstillinger nationalt og internationalt.
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Tjenesteplaner ses anvendt på tværs af koncernen. Tjenesteplaner omfatter et planlagt forløb for
den enkelte medarbejder, som i tid og/eller på stillinger følger et struktureret forløb. FPS fastsætter og udarbejder efter en konkret afvejning i samarbejde med relevante styringsniveau IImyndighederne de pågældende tjenesteplaner.
4.8. Registrering af personel på tjenesteplaner
Tjenesteplaner udarbejdes og vedligeholdes af FPS i samarbejde med styringsniveau II.
4.9. Afvikling af tjenesteplan
Det skal tilstræbes, at medarbejderen gennemfører tjenesteplanen som planlagt.
Der kan dog være forskellige årsager til, at en tjenesteplan ændres/ afbrydes undervejs – for eksempel på baggrund orlov, familiære omstændigheder eller lignende.
Der skal være lokalt fokus på, at medarbejderen erhverver de kompetencer, kvalifikationer og tilhørende erfaringer som tiltænkt med tjenesteplansforløbet.
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5. UDNÆVNELSESPRAKSIS
5.1. Formål
Kapitlet beskriver forudsætninger og processer i forbindelse med udnævnelse til et højere funktionsniveau, idet udnævnelse sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af kvalifikationer og realkompetencer.
5.2. Generelt
Udnævnelser vil som udgangspunkt ske på baggrund af en myndighedsspecifik, konkret og individuel vurdering af kvalifikationer og realkompetencer, der sættes i forhold til den pågældende stilling.
Det forudsættes, at der til stadighed udvises helhedssyn, således at kandidatens anvendelighed
bredt på niveauet, og – hvor relevant – på tværs af værn og styrelser indgår som et væsentligt
element i vurderingen.
Udnævnelse vil typisk ske efter ansøgning om og tiltrædelse i en stilling på et højere niveau.
FPS vil som støtte herfor gennemføre en løbende overordnet monitorering af udviklingen inden for
de enkelte styrelser, værn og funktionsniveauer med særligt fokus på den anlagte udnævnelsespraksis.
5.3. Udnævnelse – officersgruppen
Beslutningskompetencen til og med major/orlogskaptajn niveau ligger som udgangspunkt ved de
respektive styrelseschefer med henblik på, ud fra en konkret og individuel vurdering og i samråd
med FPS (HR-konsulenten), at kunne besætte stillinger ved udnævnelse til og med major/orlogskaptajnsniveauet. Styrelsescheferne kan delegere denne kompetence til underliggende
niveauer/stabe.
Udnævnelser af officerer tjenestegørende uden for eget værn (værnsfælles område, øvrige styrelser samt departementet) skal høres ved respektive værnsstabschef. Det er FPS, der foranstalter
inddragelse af respektive værnsstabschefer inden udnævnelse.
Værnsstabschefer har ikke vetoret i forhold til udnævnelser ved øvrige styrelser mv., men såfremt
værnsstabschefen ikke kan støtte en udnævnelse, kan det have den konsekvens, at den udnævnte
ikke umiddelbart kan omplaceres til en stilling i eget værn i tilfælde af fx en tilpasningsproces. Dette afskærer ikke den udnævnte fra efterfølgende at søge og evt. få en stilling inden for eget værn.
Udnævnelseskompetence på chefniveauet forankres fortsat ved departementet på baggrund af
indstillinger fra styrelseschefer.
Hvis udnævnelsen sker under forudsætning af, at en given uddannelse, fx på baggrund af en konkret uddannelsesaftale, gennemføres indenfor en aftalt tidsperiode, så kan udnævnelse og ansættelse i den højere grad først ske efter uddannelsens gennemførelse 23.

23

FPSVEJL 401-3, Retningslinjer for udnævnelsespraksis for fastansatte officerer af 2016-12, bilag 1.
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FPS vil forud for en evt. udnævnelse afklare, om der findes vandelsmæssige, helbredsmæssige 24
eller tilsvarende forhold, fx manglende opfyldelse af fysiske basiskrav, sikkerhedsgodkendelse til
niveauet, egnethed til udsendelse mv., som ikke er forenelige med en udnævnelse til det pågældende niveau.
Ved uenighed mellem rekrutterende chef og FPS (HR-konsulenten) kan sagen under involvering af
respektive styrelseschef forelægges direktøren for FPS som ansættende myndighed.
FPS foranstalter, at relevant dokumentation såsom tillæg til ansættelseskontrakt mv. udarbejdes
og fremsendes til den enkelte.
Detaljeret vejledning findes på HR-Portalen, Chefen side. Jeg skal rekruttere en medarbejder.
5.3.1. Udnævnelse
Udnævnelse er baseret på nedenstående elementer:


Udnævnelse til premierløjtnant sker efter gennemførelse af de respektive værns officersuddannelse som overordnet set består af en officersbasisuddannelse, en funktionsuddannelse og afsluttes med en diplomuddannelse. Uddannelsen er et fuldtidsstudie på mellem
28 måneder til 32 måneder afhængigt af værn.



Kvalificering til kaptajn/kaptajnløjtnantsniveau kan opnås ved gennemførelse af specifikke
videreuddannelseskurser, der kan tages målrettet som kompetenceudvikling, der sætter
den enkelte i stand til at søge relevante stillinger. Kompetencebehovet i den konkrete stilling vil normalt være styrende for, hvilke videreuddannelseskurser der kræves gennemført
for at kunne komme i betragtning til stillingen. Det skal bemærkes, at der kan være fastsat
styrelsesspecifikke krav til "minimumskompetence". Bataljonskursus anses fx for at være et
minimumskompetencekrav for udnævnelse til kaptajn i hæren.



Kvalificering til major/orlogskaptajnsniveauet kan opnås ved at gennemføre et samlet modulariseret videreuddannelsesforløb, Master i Militære Studier (MMS) på Forsvarsakademiet.
Det vil herudover være muligt at kvalificere sig til major/orlogskaptajnsniveauet blandt andet via civile masteruddannelser (evt. suppleret med relevante MMS moduler) og tilsvarende samt udenlandske MMS ækvivalerende kurser.



Særligt egnede tjenestemandsansatte kaptajner/kaptajnløjtnanter kan personligt udnævnes
til major/orlogskaptajn (M322). Udnævnelsen vil i givet fald bero på en konkret og individuel vurdering af de pågældendes kompetencer og erfaring, der typisk vil være erhvervet
gennem flere års tjeneste inden for et fagligt område. Således vil der ofte være en begrænset anvendelighed i forhold til øvrige stillinger på niveauet eller højere niveauer.

5.4. Udnævnelse - sergentgruppen 25
Udnævnelser for den militære mellemledergruppe følger som hovedregel praksis for officerer.
24

FPTBST 421-2, 2010-04, Bestemmelse for udnævnelse og ansættelse af militært personel af linjen i rammen af sundhedstriaden.
25
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Karriere/merit_udnaevnelse/Sider/Udnaevnelse-til-og-inden-for-denmilitaere-mellemledergruppe.aspx
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5.4.1. Sergent
Udnævnelse til sergent sker, når den pågældende medarbejder har gennemført den grundlæggende sergentuddannelse (GSU-Almen) eller GSU-afkortet (kun hæren) og er tiltrådt tjeneste i en
stilling på sergentniveauet. Der udnævnes således ikke efter endt uddannelse, men når vedkommende er tjenestegørende i en sergentstilling.
5.4.2. Oversergent
Udnævnelse til oversergent sker efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for mellemledere
(VUT-I/ML) eller tilsvarende og tiltrådt tjeneste i en stilling på oversergentniveauet. Der udnævnes
således ikke efter endt uddannelse, men når vedkommende er tjenestegørende i en oversergentstilling.
5.4.3. Seniorsergent
Udnævnelse til seniorsergent sker efter gennemførelse af videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML) eller tilsvarende og tiltrådt tjeneste i en stilling på seniorsergentniveauet. Der udnævnes således ikke efter endt uddannelse, men når vedkommende er tjenestegørende i en seniorsergentstilling.
5.4.4. Chefsergent
Udnævnelse til chefsergent sker efter ansøgning og tiltrædelse i en ny stilling på baggrund af en
konkret chefvurdering under hensyn til den gældende funktionsbeskrivelse samt de lokalt opstillede krav til realkompetencer, uddannelser og erfaring. Fra 1. november 2016 er indført et supplerende uddannelseskrav for udnævnelse til chefsergent. Foruden Forsvarets strukturelle videreuddannelser for mellemledere skal seniorsergenten have gennemført en uddannelse på niveau 5, jf.
kvalifikationsrammen for livslang læring.
5.5. Udnævnelse - manuelt niveau
For alle tre værn gælder, at egnede elever efter elevtiden udnævnes til hhv. konstabel, flyverkonstabel og marinekonstabel. Anmodning om udnævnelse fremsendes til FPS.
Egnethed til udnævnelse vurderes af chef/leder på baggrund af:
 Seneste FOKUS forløb (samtaler, udviklingskontrakt og bedømmelse/udtalelse).
 En helhedsvurdering af medarbejderens personlige og faglige kompetencer samt tjenesteforløb.
 Helbredsvurderinger, som består af helbredsundersøgelse, tandundersøgelse, grundvaccination samt de til enhver tid gældende fysiske basiskrav.
Hvis medarbejderen ikke kan udnævnes på grund af mangler i helbredsvurderingen, skal der udarbejdes en handleplan, og der meddeles om ny terminsdato til FPS, hvornår det forventes, at
medarbejderen kan bestå kravene.
Hvis medarbejderen ikke kan udnævnes på grund af tjenstlige forhold, skal der udarbejdes en FOKUS bedømmelse, og begrundelse for manglende udnævnelse samt en forventet ny terminsdato
meddeles til FPS.
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5.5.1. Hæren
Konstabler udnævnes tidligst efter to års tilfredsstillende tjeneste i graden til overkonstabel.
Overkonstabler udnævnes tidligst efter to års tilfredsstillende tjeneste til overkonstabel af 1. grad.
5.5.2. Flyvevåbnet
Flyverkonstabler udnævnes efter to års tilfredsstillende tjeneste til flyveroverkonstabel.
Egnede flyveroverkonstabler udnævnes til flyverspecialist ved det fyldte 35. år.
5.5.3. Søværnet
Marinekonstabler udnævnes efter to års tilfredsstillende tjeneste til marineoverkonstabel.
Egnede marineoverkonstabler udnævnes til marinespecialist ved det fyldte 35. år.
5.5.4. Korporalsstillinger
Overkonstabler og højere 26 kan, såfremt de er vurderet egnede, søge korporalsuddannelsen. Korporalsuddannelsen består af to moduler af hver 3 ugers varighed. Modul 1 er den værnsfælles del,
mens modul 2 er en 3 ugers taktisk/føringsmæssig uddannelse, som alene er relevant for personel
fra Hæren 27.
Ansøgning sker via kommandovejen til niveau III. Fordeling og prioritering af pladser sker i koordination mellem Værnsfælles Forsvarskommando og respektive HR-partnere.
Hvis en medarbejder ansættes, men ikke er uddannet korporal, udarbejdes en uddannelsesaftale
med henblik på at gennemføre og bestå korporalsuddannelsen.
Der er forskel på kravene til at blive ansat som korporal i henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.
I Hæren kan den enkelte efter gennemført uddannelse ansættes og udnævnes som korporal, såfremt stillingen er indplaceret som en korporalsstilling (M113). Grad og aflønning som korporal
ydes, så længe medarbejderen er ansat i en korporalsstilling.
I Søværnet og Flyvevåbnet kan egnede marineoverkonstabler/-specialister og flyveroverkonstabler/-specialister udnævnes til korporal efter en konkret og individuel vurdering, da graden følger
medarbejderen. Udnævnelse kræver tilfredsstillende gennemgang af modul 1.
I Hæren aflønnes der, såfremt stillingen er ansøgt, fra ansættelsens start med basisløn og pension
som korporal, indtil uddannelsen er gennemført, hvorefter den pågældende udnævnes til korporal,
og samtidig tildeles funktionstillæg som korporal.
5.6. Udnævnelse – civile
Gruppen af civile omfatter forskellige typer ansættelsesformer og ansættelsesgrundlag. Det er
derfor vigtigt at have fokus på ansættelsesgrundlaget, og om der i det konkrete tilfælde er mulighed for at udnævne en civil medarbejder til et højere niveau.
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Overkonstabel af 1. grad, flyverspecialist og marinespecialist
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Uddannelsen fremgår af Forsvarets uddannelseskatalog og i arrangementsstyring.
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Hvis der i ansættelsesgrundlaget er mulighed for at udnævne til et højere niveau, er det en betingelse, at der er sammenfald mellem behovet for opgaveløsning på et højere niveau og den pågældende medarbejders kompetencer mv.
Når en civil medarbejder søger en opslået stilling på et højere niveau, er der formelt tale om en ny
ansættelse på et højere niveau.
Der er udviklet vilkår for civiles karriere inden for Forsvarsministeriets område, som giver en ramme for, hvilke forventninger der er til civile medarbejdere på de enkelte stillingsniveauer. Disse
bliver endvidere suppleret med styrelsers og myndigheders lokale beskrivelser i løbet af efteråret
2016 [foreløbig].
5.6.1. Løngruppeskift
For kontorfunktionærer, IT-medarbejdere og laboranter, der er omfattet af organisationsaftale for
kontorfunktionærer i staten (HK/STAT), er der i overensstemmelse med organisationsaftalens bestemmelser mulighed for lokalt at forhandle om et personligt løngruppeskift, der efterfølgende
behandles i FPS, Bemandingsafdelingen. For dette område er der udarbejdet en særskilt vejledning.
Personlig omklassificering af akademiske medarbejdere:
Det er hovedreglen, at ubesatte, nye eller ændrede stillinger i Forsvaret besættes efter offentligt
opslag. Det bagvedliggende hensyn er at sikre, at Forsvaret efter en samlet vurdering får den
bedst egnede kandidat til jobbet ud fra en bred kreds af ansøgere.
Retningslinjerne for personlig omklassificering af akademiske medarbejdere følger retningslinjerne
for udnævnelse af officerer og kan ske på baggrund af en lokal, konkret og individuel vurdering af
den enkeltes kvalifikationer. FPS skal altid inddrages i disse sager.
Omklassificeringen er personlig og skal aftales med medarbejderen. Den stilling, som medarbejderen varetager, forbliver på det oprindelige niveau. Personlig omklassificering må ikke efterfølges af
en flytning til en anden stilling på det højere niveau, da dette vil kunne betragtes som en omgåelse af opslagsbekendtgørelsen og de særlige regler, der er i akademikeroverenskomsten om oprettelse af nye special- og chefkonsulentstillinger.
Der skal således være sket en udvikling i vedkommendes opgaver og – for visse personalegrupper
– også en videreuddannelse. Arbejdsopgavernes udvikling skal være i form af mere komplekse
opgaver eller opnåelsen af ledelsesansvar.
Personlig oprykning til anden løngruppe kan bringes i anvendelse, hvor en medarbejders uddannelses- og eller særlige erfaringsmæssige baggrund gør, at medarbejderen kan løse opgaver på et
højere niveau end beskrevet i den pågældendes funktionsbeskrivelse.
Vilkår for civiles karriere inden for Forsvarsministeriets område samt styrelsernes beskrivelser af
karriereveje kan findes på HR-portalen samt på Beredskabsstyrelsens og Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmesider.
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6. CIVILUDDANNELSE (CU)
Militært personel på K35 optjener retten til CU i henhold til gældende overenskomst for CS og
HKKF.
Ansættelse på K35 kontrakt blev afskaffet i 2015, og der er herefter ikke ansat yderligere personel
på denne ansættelsesform. Dette indebærer, at afvikling af CU forventes at blive bragt til ophør
efter år 2030, hvor de sidste kontrakter udløber.
CU forvaltes ved FPS i rammen af Bemandingsafdelingen. CU gennemføres på tre måder som enten CU deltid, CU kort (fuldtid under tre måneder) eller som CU lang (fuldtid over tre måneder).
CU gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejder, chef/myndigheder, job og uddannelsesrådgiver og FPS CU-element.
Medarbejder og chef/myndigheder har et fælles ansvar for, at afvikling af medarbejderens optjente CU finder sted inden kontraktens udløb. Dette bør der tages højde for i forbindelse med den
respektive tjenesteplanlægning.
Planlægning af CU sker i samarbejde mellem medarbejder, chef/myndighed samt job- og uddannelsesrådgiverne. Afviklingen sker på baggrund af medarbejderens varsel om afvikling af CU og
efterfølgende godkendelse af chef/myndighed. Som udgangspunkt bør et varslet CU forløb godkendes, med mindre der er særlige operative hensyn, som kan begrunde en afvisning, herunder
INTOPS.
For så vidt angår de tre typer af CU, deltid, kort og lang, adskiller forvaltning af disse sig ved, at
afvikling af CU deltid og CU kort sker ved egen myndighed, hvorimod CU lang sker ved FPS, og
medarbejderne placeres i CU puljen ved et almindeligt organisatorisk skift.
Det forvaltningsmæssige grundlag og praksis for administrationen af CU sker i henhold til gældende overenskomst for CS og HKKF.
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7. ADMINISTRATION
7.1. SAGSBEHANDLENDE SEKTION
Proces- og Udviklingssektionen i Bemandingsafdelingen ved FPS er ansvarlig for sagsbehandling og
vedligeholdelse af denne vejledning.
7.2. IKRAFTTRÆDEN
Denne vejledning træder i kraft ved modtagelsen/offentliggørelse på FFI.

LAILA REENBERG
Direktør

Bilag:
1. Besættelse af stillinger i INTOPS.
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BESÆTTELSE AF STILLINGER I INTOPS
1.1. Formål
Formålet er at beskrive processen og ansvaret (chef, myndighed og FPS) i forbindelse med
besættelse af stillinger i INTOPS.
1.2. Generelt
Besættelse af stillinger i INTOPS sker som udgangspunkt via beordring. I enkelte tilfælde kan
dette dog ske via ansøgning. Beslutningen om hvorvidt en stilling i INTOPS skal søges besat via
opslag træffes i regi af Task Force Enkeltmand 1 og foranstaltes af FPS.
De ansvarlige stabe bemander størstedelen af stillingerne i INTOPS enten via udsendelse af
kapaciteter (skibsbesætninger, flybesætninger o. lign) eller via styrkeproduktion og efterfølgende
uddannelse af enheder.
Udpegning og beordring af medarbejdere til INTOPS gennemføres ved de enkelte myndigheder og
ikke centralt ved FPS.
1.3. Retningslinjer
Uanset om medarbejdere beordres i INTOPS, eller det sker via ansøgning, er det et
grundlæggende princip, at medarbejderen er ”lånt” ud til INTOPS. Det betyder, at han/hun
(uanset varigheden af INTOPS) skal returnere til den samme stilling i hjemlig struktur efter
udsendelsen. I princippet kan myndigheden – hvis der er rådig lønsum - få en vikar til at løfte
opgaverne, mens medarbejderen er i INTOPS, men kun indtil medarbejderen er retur.
I forbindelse med udpegning af medarbejdere til INTOPS skal principperne for varsel og perioder
mellem udsendelse i videst mulig omfang overholdes.
Udpegning til INTOPS skal derfor som udgangspunkt ske mindst 6 måneder forud for udsendelse,
ligesom forvaltningspraksis om minimum 3 år mellem udsendelse bør tilstræbes. Forsvarets behov
vil dog være dimensionerende for hyppigheden af udsendelser.
FPS anbefaler, at cheferne er i løbende dialog med medarbejderne om, hvornår og til hvilke
stillinger i INTOPS medarbejderen kan anvendes. På den måde kan chefen og den enkelte
medarbejder være med til aktivt at påvirke processen, så udsendelsen planlægges gennemført,
hvor det passer begge parter bedst muligt.
I forbindelse med udpegning/varsel af medarbejdere om INTOPS er det vigtigt, at chefen følger et
mundtligt varsel op med et skriftligt varsel. Det er dog tidspunktet for det mundtlige varsel, der er
afgørende for evt. økonomisk kompensation for forkortet varsel.
1.4. Task Force Enkeltmand (TFE)
Medarbejdere til INTOPS udpeges som enkeltpersoner ved de værnsfælles myndigheder eller de
operative kommandoer/stabe.
Udpegning til enkeltmandsudsendelser og enkeltpersoner til enhedsudsendelser sker efter
principperne for Task Force Enkeltmand (TFE). Her bliver den enkelte styringsniveau II-myndighed
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VFKDIR 096-1, 2015-07, Bilag 7, Kommissorium for Task Force Enkeltmandsudsendelser.
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tildelt et antal stillinger i INTOPS, der skal besættes, og udpegningen sker herefter i dialog mellem
de enkelte chefer og medarbejderne.
Link til side om TFE:
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/chefens_side/intops/Sider/Task-Force-Enkeltmand.aspx
1.5. Opslag af stillinger i INTOPS
Følgende supplerende retningslinjer er gældende ved opslag af en stilling i INTOPS:






Såfremt ansøgningen kommer fra en fastansat medarbejder, skal ansøgningen være
påtegnet og godkendt af nærmeste leder.
Selvom besættelse af stilling til INTOPS sker via ansøgning, fastholdes princippet om, at
medarbejderen vender tilbage til egen stilling i hjemlig struktur efter INTOPS.
Såfremt ansøgeren ikke er fastansat indenfor Forsvarsministeriets koncern, skal den
ansvarlige myndighed sikre sig, at der er afsat lønsum til en stilling i den hjemlige struktur,
som den pågældende kan ansættes i og derefter udsendes fra, inden iværksættelse af
opslag.
En ansøgt INTOPS følge medarbejderen, hvis denne inden udsendelsestidspunktet skifter
stilling i den hjemlige struktur.
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