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Ib Skoubo, formand

Visionært forsvarsforlig
- ja tak

Le
de

r

I denne søde juletid tør man sig ret fornøje, skrev 
H. A. Brorson engang i 1732. Og det skal der være 
plads til, ligesom der skal være plads til sammen 
med familie, venner og kolleger at gøre status for 
det snart forgangne år.

Det gør vi naturligvis også i SK og i den forbin-
delse har jeg genlæst min leder fra december 2011. 
Den gang skrev jeg, at vi håbede på en snarlig 
afklaring for, hvor og hvordan de store besparelser 
i Forsvaret skulle komme.

Ventetiden på forsvarsforliget har været lang. 
Meget lang. Og jeg har ved gentagne lejligheder 
sagt og skrevet, at jeg virkelig håber, at ventetiden 
ville vise sig at være det hele værd. At ventetiden 
har skyldtes, at hver en sten er blevet vendt for at nå 
frem til et forlig, der på den ene side resulterer i den 
nødvendige besparelse på godt 2 mia. kr. og på den 
anden side fremtidssikrer Forsvaret.

Min klare forventning til politikerne er, at vente-
tiden betyder et visionært forsvarsforlig.

Civ i l  Uddannelse i  skudl injen
Mens disse linjer skrives, forhandles der fortsat og 
forlydender vil vide, at forliget vil blive forhandlet 
på plads, mens dette blad er i trykken. Og mit håb 
om et visionært forlig har fået et alvorligt skud for 
boven.

Ved deadline på denne leder fremgik det nemlig 
af en artikel i Politiken, at der er politisk enighed 
om at spare Civil Uddannelse væk. Jeg er rystet. 
En mere visionsløs besparelse, skal man lede længe 
efter. Besparelsen er overskuelig. Knap 120 mio. 
kr. Konsekvenserne er til gengæld uoverskuelige for 

både rekruttering, kompetence-udvikling og den 
basale motivation for ansatte på K35-kontrakter, 
hvilket omfatter mange af medlemmerne i Søvær-
nets Konstabelforening.

Et skrækeksempel
Beslutningen er et skrækeksempel på, at regnestyk-
ker, der alene gøres op på baggrund af tal, giver et 
forkert resultat, som ingen sammenhæng har med 
facit over hovedet.

Civil Uddannelse er vejen tilbage til et civilt job 
efter års ansættelse i Forsvaret. CU har også siden 
ordningen blev indført i 70'erne betydet, at mange 
ansatte har benyttet muligheden for at dygtiggøre 
sig  for derefter at lade de nyvundne kompetencer 
komme Forsvaret til gode.

Jeg håber, at politikerne inden slutspurten kom-
mer til fornuft og lader den overenskomstaftalte 
CU fortsætte.

Belastningerne for arbejdsmiljøet generelt er i 
forvejen store nok i Forsvaret, hvor der er behov 
for medarbejdere der er både engagerede og moti-
verede. Engagement og motivation har vi kæmpet 
for at holde i top i det forløbne år, og det har med 
de mange spekulationer om besparelserne og for-
svarsforliget helt sikkert krævet mange ressourcer.

Det vil her op mod jul og endnu et årsskifte være 
på høje tid at få det afklaret.

Igen i år vil jeg slutte af med at ønske jer alle og 
jeres pårørende en rigtig dejlig jul og et godt nytår 
og minde jer om, at ingen kan spå om fremtiden, 
men vi kan alle forberede os på den. Det forløbne 
år har vist, at det er nødvendigt.

»Besparelsen er overskuelig. Knap 120 
mio. kr. Konsekvenserne er til gengæld 
uoverskuelige for både rekruttering, kom-
petence-udvikling og den basale motiva-
tion for ansatte på K35-kontrakter.«
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Forretningsførerens klumme

De foreslåede vedtægtsændringer
side 6

Baggrunden for oprettelsen af de 
to foreninger, SK og FKKF

side 8-9

Se også...
2013 bliver året hvor SK og FKKF for alvor 
optimerer samarbejdet, idet FKKF har søgt 
om optagelse i SK som en undergruppe, 
men stadig som en selvstændig forening 
med egen bestyrelse og logo. 

Dette sker fordi de to foreninger har et 
stort ønske om et bredere samarbejde. Et 
samarbejde der bunder i fælles værdier og 
sammenlignelige arbejdsvilkår og ansæt-
telsesforhold.

Som omtalt i SKnyt 5-2012 side 5, ansøgte 
FKKF om optagelse i SK 21. august, med 
virkning fra 1. januar 2013.

De to bestyrelser har på de respektive 
bestyrelsesmøder vedtaget optagelsen, som 
skal forelægges SK kongressen 7. februar 
2013 i Marinestuen på Holmen, Køben-
havn, idet det kræver vedtægtsændringer i 
SK.

af Søren Frederiksen, forretningsfører

SK og FKKF 
i tæt samarbejde
Søværnets Konstabelforening, SK, og Flyvevåbnets 
Konstabel- og Korporalforening, FKKF, fortsætter 
som to selvstændige foreninger men i tæt parløb med  
blandt andet fælles sekretariat fra årsskiftet.

Et nyt fælles blad afløser i 2013 FKKFnyt 
og SKnyt. Bladet! er navnet på det nye 

fagblad for korporaler og konstabler i 
Søværnet og Flyvevåbnet. Det første 

nummer udkommer sidst i februar - kort 
tid efter kongressen i SK. Bladet! vil ud-

komme fire gange årligt og sendes direkte 
til alle medlemmer af SK og FKKF.
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SK kongres
2013

 Torsdag 7. februar
 kl. 10.00 - 18.00
 Marinestuen
 på Holmen, København

SK's højeste myndighed er kongressen, der 
ifølge vedtægterne skal afholdes hvert an-
det år.

Kongressen består af de delegerede, som er:
 � bestyrelsen
 � valgte TR / FTR
 � valgte SIKREP
 � kontaktpersoner

Kun de delegerede har tale- og stemmeret.

Alle medlemmer kan frit overvære kongres-
sen - dog for egen regning.

Kandidater til bestyrelsen
Har du lyst til at stille op til kongressens valg 
til bestyrelsen, så kontakt SK's forretnings-
fører Søren Frederiksen på enten mail eller 
telefon:
 e-mail  sf@co-sea.dk
 tlf. direkte  36 36 55 95

Vedtægtsændringer
Kongressen 2013 skal blandt andet tage stil-
ling til de foreslåede vedtægtsændringer. 
Ændringer, der vil formalisere det tættere 
samarbejde med FKKF.

Foreslåede vedtægtsændringer  på  side 6

At FKKF opnår at blive en del af OAO under SK, og 
således bliver en del af den etablerede fagbevæ-
gelse.

At det faglige arbejde foregår samme sted. De 
administrative regler og overenskomster er jo de 
samme for begge grupper.

At FKKF medlemmer bliver omfattet af SK’s fordele 
med fx låneordning og fordelagtige forsikringsmu-
ligheder hos Tjenestemændenes Forsikring 
www.tjm-forsikring.dk

At FKKF medlemmer, gennem SK, også 
får mulighed for leje af billig feriebolig via 
Forsikringsagenturforeningen 
www.forsikringsagenturforeningen.dk

At det faglige kontingent er ens for de to grupper – 
375,00 kr. pr. måned.

At begge grupper nu kan få en helbredsforsikring 
hos PFA til kr. 1.299 årligt / 108,25 kr. pr. måned, 
inklusive børnedækning, via CO-Søfart og SK – se 
hvordan side 12 i dette blad.

At der udgives et fælles blad med bred orientering 
af fælles interesse. Bladet vil fremover give en 
bredere orientering om forhold i Forsvaret og de 
to værn. Der vil også blive plads til fokus på den 
enkelte arbejdsplads i Flyvevåbnet, såvel som i 
Søværnet.

At SK- og FKKF-medlemmer desuden kan udveksle 
viden og erfaringer på tværs af de værnsfælles 
arbejdspladser, hvor begge grupper har deres dag-
lige virke.

Fordele for medlemmerne
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af Søren Frederiksen, forretningsfører & John Ibsen, advokat og sekretariatschef i CO-Søfart

Formaliseringen af det planlag-
te, tættere samarbejde mellem 
SK og FKKF kræver ændringer 
i SK's vedtægter, idet FKKF 
skal optages som selvstændig 
gruppe.

SK's øverste myndighed, kon-
gressen, behandler ændringsfor-
slagene 7. febaruar.

Forslag til
vedtægtsændringer

Nuværende 
§ 3.1 Som medlemmer kan 
optages tjenstgørende personel 
af marinekonstabelgruppen 
samt andre efter kongressens 
beslutning.

Forslag t i l  ændring
§ 3.1 Som medlemmer kan optages tjenstgørende personel af marine-
konstabel og marine korporalgruppen, samt andre efter kongressens be-
slutning. Der kan ligeledes som selvstændig gruppe under SK, benævnt 
FKKF (Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening), optages tjenstgø-
rende personel af konstabel og korporalgruppen fra flyvevåbnet.

Nuværende 
§ 7.3 Bestyrelsen består af
- formand
- næstformand
- 5 bestyrelsesmedlemmer

Forslag t i l  ændring
§ 7.3 Bestyrelsen består af
- formand
- næstformand
- 5 bestyrelsesmedlemmer
Heraf skal minimum 2 af bestyrelsesmedlemmerne være valgt blandt 
medlemmerne i FKKF.

§ 7.3

§ 3.1

Nuværende 
§ 9.2 Kontingentets størrelse 
fastsættes af bestyrelsen efter 
retningslinjer fastsat af kon-
gressen.

Forslag t i l  ændring
§ 9.2 Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen efter retningslin-
jer fastsat af kongressen. Herudover kan FKKF opkræve et, af gruppens 
egen bestyrelse fastsat, klubkontingent.

Bemærkning: Det foreslås, at dette klubkontingent årligt bliver stil-
let til rådighed for FKKF, der således uden godkendelse fra SK eller 
bestyrelsen, kan disponere over beløbet til gavn for medlemmerne af 
FKKF. Såfremt beløbet ikke bliver anvendt, vil beløbet gå ind i den sam-
lede økonomi, således at der alene rådes over et års klubkontingent.  
Klubkontingentet skal også betale for udgivelsen af FKKF's eget blad, 
såfremt man i fremtiden fra FKKF beslutter, at man ønsker et fagblad.

§ 9.2
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Forslag t i l  ændring
Nuværende § 10 ændres til 
§ 11, og der indføres et nyt
§ 10

§ 10

§ 11

Forslag t i l  ny §10
§ 10
10.1 For tjenestegørende personel ved flyvevåbnet op-
retholdes en særlig klub – FKKF, således at denne med-
lemsgruppe kan have eget talerør i SK. Klubben udpeger 
en formand og en bestyrelse – heraf er de to bestyrelses-
medlemmer valgt til bestyrelsen i SK fødte medlemmer. 
Klubbens aktiviteter og møder, besluttes suverænt af klub-
bens bestyrelse.

Bemærkning: Bestemmelsen bør indsæt-
tes for at sikre, at nuværende og kommende 
medlemmer af SK fra flyvevåbnet, kan finde 
sig selv som egen gruppe, og at SK varetager 
denne gruppes særlige behov og ønsker via 
FKKF.

Forslag t i l  ændring
Nuværende § 12
ændres til § 13

Nuværende 
§ 12.2 Inden opløsning af 
foreningen kan finde sted, 
træffer kongressen beslutning 
om anvendelse af foreningens 
formue.

Forslag t i l  ændring
§ 13.2 Inden opløsning af foreningen kan finde sted, træffer kongressen 
beslutning om anvendelse af foreningens formue. Såfremt FKKF ønsker at 
fortsætte som selvstændig forening, skal, såfremt der er midler hertil, et 
beløb svarende til kr. 50.000,- (2012 niveau) forlods hensættes hertil.

Bemærkning: Bemærkninger: Der er således med vedtægtsændringen 
sikret, at FKKF tager den formue med sig, som de i sin tid tog med sig 
ind i SK. Der er tale om en minimumsbestemmelse, og der er således ikke 
noget der hindrer, at kongressen bevilliger yderligere midler.

§ 12.2

Vedtægtsændringerne sikrer FKKF som 
selvstændig forening under SK, med 
eget logo, mens man samtidigt opnår 
at blive en del af OAO under SK, og 
således bliver en del af den etablerede 
fagbevægelse.

§ 13§ 12

§ 13.2
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Konstabelgruppen i Søværnet var i 1967, 
sammen med konstabelforeningerne fra de 
to øvrige værn og Foreningen af Underof-
ficerer og Oversergenter, medstiftere af 
Centralforeningen for Stampersonel, CS.

CS opnåede i 1969 forhandlingsret med 
Forsvarsministeriet.

Konstabelgruppen i Søværnet var fra 
1974 og indtil 1997 medlem af Central-
foreningen for Stampersonel i Søværnet, 
CS-SVN, hvor også Søværnets sergent-
gruppe og Søværnets mekanikerkorps var 
medlemmer.

Samarbejdet mellem konstabelgruppen 

SK - forhistorien
og baggrunden 

Søværnets Konstabelforening forlod CS, da konsta-
belgruppernes interesser ikke blev varetaget. Det er 

uhensigtsmæssigt at være i samme fagforening som  
éns ledere. FKKF meldte sig ud af CS syv år senere.

og sergentgruppen udviklede sig igennem 
90-erne således, at man i 1997 tog initiativ 
til at opløse foreningen og dannede tre nye 
selvstændige foreninger.

SK st i f tet i  1997
Søværnets Konstabelforening (SK) er stif-
tet grundlovsdag 1997. 

I 90’erne var der stigende spændinger 
mellem grupperne i CS-Søværnet, hvor det 
fra konstablernes synsvinkel blev uholdbart 
at være i et fællesskab med sergenterne, der 
ude på arbejdspladserne fungerede som 
mellemledere for konstablerne. Samtidig 
var det mange steder tillidsmanden og 
fællestillidsmanden, der var mellemledere. 
En stor del af konstablerne fandt det uhold-
bart, at en faglig repræsentant samtidig var 
den daglige leder.

I 1997 blev de tre grupper enige om at 
opløse CS-Søværnet og SK blev så dannet 
og efterfølgende meddelte vi, at vi ikke 
ville være medlem af Centralforeningen for 
Stampersonel, men søge optagelse i StK (nu 
OAO), hvor hærens konstabler er medlem-
mer.

Gyldigt st i f tet fagforening
Vi blev optaget i StK med forventning 
om at aftale- og forhandlingsretten for 
vort område blev overført til StK. Men 
trods forhandlinger - og efter vor opfat-
telse en klar aftale om overdragelse af 
forhandlingsretten -, endte parterne til slut 
i Højesteret, hvor det blev fastslået, at SK 
opfyldte kriterierne for at være en forhand-
lingsberettiget organisation, samt at SK er 

Central Organisationen CO-
Søfart, der er et fagligt kartel 
bestående af :

 �Dansk Metals Maritime Afd. 
 � Søværnets Konstabelforening
 � FOA Søfart
 �Dansk EL-Forbund 

OAO, det der tidligere hed StK.
OAO/Forsvar

SK - kort og godt

SK er den eneste fagfor-
ening der udelukkende 
varetager marinekonsta-
bel- og marinekorporal-
gruppens interesser.

SK er medlem af:

en gyldigt stiftet faglig forening. Højesteret 
ville dog ikke tvinge Finansministeriet til 
at indgå aftaler med SK. Vi har sammen 
med StK / OAO forsøgt at finde en løsning 
på denne uholdbare situation, uden held.

 Da arbejdsgiveren ikke vil tegne over-
enskomst med os, kan vi ikke underskrive 
aftaler for personellet, men vi deltager som 
bisidder sammen med vore medlemmer 
på alle de områder, de ønsker at vi skal as-
sistere.

Hverken CS eller arbejdsgiveren kan 
forhindre os i dette. Vi hjælper vore med-
lemmer i de tilfælde, de ikke har fået den 
rigtige løn eller tillæg.

Vi kontakter FPT og får løst sagen eller 
rejser sagen skriftligt. 

Vi optræder også som bisiddere, når 
medlemmer indkaldes til personelsamtaler 
eller afhøringer, hvor de er sigtet for over-
trædelser af militær straffelov.

Kongressen vælger formand
SK ś højeste myndighed er kongressen, som 
afholdes hvert andet år i ulige år.

Kongressen vælger en formand og en 
næstformand og fem bestyrelsesmedlem-
mer som leder foreningen.

På tjenestestederne vælges tillidsmænd og 
fællestillidsmænd.

I Forsvaret er der en særlig lovgivning, 
der skal sikre samarbejde mellem ledelsen 
og det menige og værnepligtige personel.

Loven foreskriver, at der oprettes tals-
mandsudvalg og her har vi gjort et stort 

Konstabelgruppen i Søværnet er 
medstiftere af Centralforeningen 
for Stampersonel, CS, i samar-
bejde med konstabelforenin-
gerne fra de to øvrige værn og 
Foreningen af Underofficerer og 
Oversergenter.

19
67

af Søren Frederiksen, forretningsfører
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Søværnets Konstabelforening, SK, har siden 2009 været medlem 
af Central Organisationen Søfart, CO-Søfart, der er et stærkt kar-
tel på det maritime område med i alt fire medlemmer:

 � Søværnets Konstabelforening
 � Dansk Metals Maritime Afdeling
 � FOA Søfart
 � Dansk El-Forbund

Kontorfællesskabet med CO-Søfart betyder, at 
SK har minimale udgifter til husleje og admi-

nistration på den ene side, mens foreningen 
på den anden side har adgang til  husets 
administrative og  faglige kompetencer 
inden for f. eks. sagsbehandling og jura.

Kontor- og web-fællesskab
Søværnets Konstabelforening deler 
foruden adresse også hjemmeside 
med CO-Søfart.

Se under SKs faneblad på
www.co-sea.dk

Søværnets Konstabelforening
Mose Alle 13
2610 Rødovre

Telefon 36 36 55 85

sk@maks.dk
www.co-sea.dk

CO-Sea
Danmarks største

maritime faglige

organisation

arbejde for at få Forsvaret til at forstå, at 
loven ikke bare gælder for værnepligtige. 
Det betyder, at vi har en del talsmænd ude 
på tjenestestederne. Da vi var i CS, blev 
der dannet en gruppe bestående af fælles-
tillidsrepræsentanter og særligt udpegede 
kontaktpersoner fra konstabelgruppen, der 
skulle sikre at bestyrelsesmedlemmerne i 
CS-Søværnet hele tiden var vidende om, 
hvad der foregik i medlemskredsen og 
kunne tilrette politikkerne. Denne gruppe 
er senere formaliseret i SK under navnet 

Kernegruppen. SK har i dag et godt samar-
bejde med Forsvarsministeriet med under-
liggende myndigheder, såsom FPT, SOK 
osv. SK opretter på vegne af medlemmerne 
sager om deres ansættelsesforhold, det være 
sig løn, arbejdstid og andet.

SK hjælper også medlemmerne med for-
sikringsforhold, og andet i den forbindelse.

SK har ikke selvstændig a-kasse, men vi 
samarbejder med MIN-A-KASSE, som er 
en af de billigste på markedet.

Man kan i princippet stå i hvilken som 

helst fagforening og a-kasse. Der er ikke i 
lov-givningen krav om fast tilhørsforhold, 
tværtimod. Det har ikke betydning for 
dine løn- og ansættelsesforhold, idet alle 
skal forvaltes efter gældende overenskomst, 
i konstablernes tilfælde Organisationsaftale 
for stampersonel, FPTBST 562-029. 

Problemet ved at være medlem af en 
fagforening udenfor de militære, er i sagens 
natur at de ikke har den viden om forhol-
dene, der gør at de kan hjælpe i fornødent 
omfang.

Konstabelgruppen 
i Søværnet bli-
ver medlem af 
Centralforeningen 
for Stampersonel i 
Søværnet, CS-SVN

19
74

Hærens Konstabel- 
og Korporalforening, 
HKKF, melder sig ud 
af CS

19
84

Konstabelgruppen i 
Søværnet stifter SK 
og melder sig ud 
af CS

19
97

FKKF, Flyvevåbnets 
Konstabel- og 
Korporalforening, 
melder sig ud CS

20
07

FKKF mel-
der sig ind  
i SK

20
13
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BETALER SIG
SAMMENHOLD 

Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, 

kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er 

den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug 

for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder.

Scan koden og få et godt tilbud - eller ring 7033 2828.

Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet

www.tjm-forsikring.dk
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Gode 
eksempler
SKnyt satte i løbet af 
året også fokus på de 
gode eksempler, 
hvor ledelsen 
konstruktivt 
og målrettet 
arbejder med 
arbejdsmiljøet. Det 
lønner sig nemlig.

Det nye TEMA i spalterne i 
2013 er uddannelse. Har 
du allerede en god ide til 
en artikel eller et emne, 
du gerne vil ha belyst, så 
kontakt sekretariatet.

telefon: 36 36 55 85
mail: sk@maks.dk

Behov for
klimaforandringer

TEMA 2012 

Arbejdsmiljø

2012 var året hvor SK havde fokus på ar-
bejdsmiljøet i Forsvaret generelt.

Som så mange andre steder i samfundet, 
er der også i Forsvaret noget at påpege. Men 
er det værre end i det øvrige samfund?

Nej, det kan man ikke postulere, men 
de offentlige arbejdsgivere har en særlig 
forpligtelse til at gå forrest i et sundt og 
risikofrit arbejdsmiljø. Derfor kan SK 
konkludere, at det kan blive bedre. Men 
det kan kun blive bedre hvis alle påtager 
sig den alvorlige opgave det er at forbedre 
forholdene.

En af metoderne til et forbedret arbejds-
miljø er at påpege, når noget er forkert. Det 
kan gøres gennem Arbejdsmiljøudvalget, 
det der tidligere hed Sikkerhedsudvalget,  
gennem arbejdsmiljørepræsentanten, tillids-
repræsentanten og talsmanden, eller man 
kan gå til sin leder med det.

Bange for repressal ier
Nu er det desværre ikke alle, der kan 
fremføre deres klagepunkter omkring ar-
bejdsmiljøet eller arbejdsklimaet, af angst 
for repressalier fra ledelsen.

Det er dybt beklageligt, at klimaet ikke 
tillader konstruktiv kritik omkring den 
fælles arbejdsplads.

Der var dog et tjenestested, hvor det lyk-
kedes at påpege et problem og få det ændret. 

Det var Tamburkorpset (TKP), hvor så-
len på støvlerne blev skiftet til en forbedret 
udgave. Det lykkedes grundet et vedvaren-
de pres, samt et konstruktivt samarbejde, 
især mellem de lokale AMR, TR og TM.

God arbejdslyst derude

af Søren Frederiksen, forretningsfører

Der er helt overordnet 
behov for klimaforandrin-
ger de steder i Forsvaret, 
hvor ansatte af frygt for 
repressalier ikke tør 
anføre fejl og mangler i 
arbejdsmiljøet.

Links:

Mere viden om arbejdsmiljørepræsentantens virke:

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/NY-arbejdsmiljoerepraesentant

BETALER SIG
SAMMENHOLD 

Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, 

kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er 

den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug 

for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder.

Scan koden og få et godt tilbud - eller ring 7033 2828.

Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet

www.tjm-forsikring.dk
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Glad for jobbet
på miljøskibene

MSPC Henning Jensen.

Fo
to

: P
ri

va
t

Efter et års værnepligt i Auderød kom 
Henning Jensen i 1973 på fregatten 'Peter 
Skram'. Her var han indtil 1978, hvor han 
overgik til ansættelse i Hæren med tjeneste-
sted på Vordingborg Kasserne. Her var han 
tilknyttet stabens servicekompagni.
Han vendte i 1988 tilbage til Søværnet og 
var gennem 12 år på 'Marie Miljø', inden 
han i 2000 kom på 'Gunnar Seidenfaden' 
som marinespecialist.

Mange års er far ing
Her er han fortsat og værdsætter især, at 
miljøskibene er selvstændige arbejdspladser. 
Han nyder det at have mange års erfaring 
og deler den velvilligt, når mindre erfarne 
chefer tiltræder om bord.
Endelig er der det absolutte plus ved mil-
jøskibene, finder han, at der fortsat kræves 
basalt sømandskab. -Det er jo stort set de 
eneste skibe, der er tilbage, hvor man kan 
gøre noget med hænderne, bemærker Hen-
ning Jensen. 

Marinespecialist Henning Jensen 
havde 18. oktober 40 års jubilæum 
i Forsvaret. De seneste 24 år har 
han tilbragt i miljøskibene.

hanh

Nyt tilbud til  SK-medlemmer

HELBREDSSIKRING
til kun 108,25 kr. pr. md.
SK kan nu via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne 
at sikre sig med en PFA helbredssikring. 

Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som 
sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller 
hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra 
kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning.

Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbreds-
sikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse 
og behandling, som du selv har. 

Pris for PFA Helbredssikring
Prisen for helbredssikringen er kun 1.299 kr. årligt i 2012*. Din 
ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en 
meget fordelagtig pris. For kun 1.203 kr. om året er din ægtefælle 
eller samlever sikret samme gode vilkår.
*en ubetydelig justering af beløbet pr. 1. januar kan forekomme

Tilmelding via SK
Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK, 
der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et 
girokort fra PFA, som du selv skal indbetale.

Vil du vide mere?
PFA SundhedsCenter på 70 80 78 70, hvis du har spørgsmål til PFA 
Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk.

Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring.  
Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden:
 

 �  Ring til SK og få den tilsendt - tlf.  36 36 55 95
 �  Bestil den via e-mail til sk@maks.dk

 � Print den ud fra SK's hjemmeside på www.co-sea.dk fra 
menupunktet: Forsikringer
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Peder Skrams gade 3 . 1054 København K
Tel. & fax: 33 12 82 53

e-mail: mwm@mwmorch.dk
www.ordensbaand.dk

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter

Jubilæum 
25 år i Søværnet
16. december
Marinespecialist
John Søndergaard Poulsen
Kangilinnguit
'Knud Rasmussen'

30 år
8. januar
Jamil Nielsen Shah
Viborg

10. februar
Kristian Kramer Hollesen
Aså

26. februar
Bo Hennings
Aalborg

2. marts
Claes Johansen
Korsør

21. marts
Lars Thybo Thomsen
Aarhus N

40 år
30. januar
Jens Jørgen Breith Pedersen
Ø. Hurup, Hadsund

15. marts
Henrik Hilding Petersen
Gilleleje

50 år
3. januar
Tom Klitbo
København K

29. januar
Benny Harry Johnsen
Korsør

21. februar
Kim Evald Jeppesen
Kalundborg

3. marts
Nikolaj Rud Johansen
Holeby

6. marts
Michael Moeskær
Hillerød

15. marts
Andre Borre
Jægerspris

25. marts
Karsten Reifenstein
Hesselager

60 år
6. februar
Hans P. Philipsen
Lynge

30. marts
Frank Stav Petersen
København K

Runde dage
januar - marts 2013

Ring eller skriv 

Vil du være sikker på at få din 
mærkedag nævnt i spalterne, så 
ring eller skriv til redaktionen - 
gerne i god tid.
Redaktionen modtager også gerne 
billeder fra diverse begivenheder. 

Kontakt
Hanne Hansen
kommunikationskonsulent i SK
tlf. 36 36 55 87
hh@co-sea.dk

Nyt om navne
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Kæmper for
havmiljøberedskabet

tekst & foto Hanne Hansen

-Der sker hele tiden fremskridt. Det går 
langsomt, men det er altså sejrene hen ad 
vejen, der gør, at jeg bliver ved, forklarer 
marinespecialist Jens Peter Janum og tilfø-
jer:

-Og jeg bliver ved. Når vi i dag kigger 
rundt her på skibet, så kan vi se alle de 
fremskridt, som det trods alt er lykkedes at 
komme igennem med. Og jeg er overbevist 
om, at endnu et mål er tæt på - at vi får et 
større antal toximetre af den nye generation 
om bord, så vi kan leve op til lovgivningen 
på området.

Kasper Thomasen har imidlertid mistet 
troen. Og da han gennem sommeren nå-

ede frem til den konklusion, at han ville 
sige op og kvitte Søværnet, besluttede 
han sig for at offentliggøre rapporterne, 
der påpeger havmiljøberedskabets svage 
punkter. Det satte fra den ene dag til den 
anden havmiljøberedskabet på dagsorde-
nen i såvel medierne som i det politiske 
landskab, hvor udlicitering af opgaven 
debatteres.

-Jeg har prøvet at gøre, hvad jeg kunne, 
bemærker Kasper Thomasen, der personligt 
ser havmiljø-opgaven som en af Søværnets 
vigtigste opgaver.

På det punkt er Jens Peter Janum helt enig. 
Og han har gennem sensommer og efterår 
ihærdigt argumenteret for, at havmiljøopga-
ven hører hjemme, hvor den er.

Nu fhv. chef for miljøskibet 'Mette Miljø', 
Kasper Thomasen, og marinespecialist 
Jens Peter Janum på miljøskibets dæk 
aftenen før chefens sidste sejlads. Kasper 
Thomasen har valgt at sige jobbet op 
og forlade Søværnet. Jens Peter Janum 
bliver - og fortsætter kampen for et 
effektivt havmiljøberedskab i regi af 
Søværnet. 

Klart signal
fra dækket på 'Mette Miljø'
Af Jens Peter Janum
Marinespecialist og SK-talsmand
på miljøskibet 'Mette Miljø' samt 
medlem af bestyrelsen i Søværnets 
Konstabelforening

I en verden, hvor kompetencer igen og igen 
påpeges som det afgørende for at få væ-
sentlige og vigtige opgaver løst, er det selv-
modsigende, at et spørgsmål om forældet 
materiel skal danne basis for at udlicitere 
havmiljøberedskabet til private aktører i 
stedet for at bibeholde det i Søværnet. I Sø-
værnet har vi kompetencerne og strukturen 
til at løse opgaven, men materiellet - de to 
store miljøskibe - er med mere end 30 år på 
bagen forældede.

Frust rerende at stå på sidel injen
Det er med voksende frustration, jeg følger 
debatten i medierne om havmiljøberedska-
bet. En debat, der blev åbnet først i august, 
da en foreløbig version af rapporten fra 
'Arbejdsgruppen Miljø' blev lækket til of-
fentligheden. Debatten er vigtig og burde 
have været på dagsordenen for længe siden. 
Jeg hilser den på alle måder velkommen.

Men det er frustrerende som ansat i 
Søværnet og som engageret ansat på en mil-
jøenhed at stå på sidelinjen i en diskussion, 
der dybest set handler om min dagligdag. 
Og jeg kan ikke sige mig fri for en ubeha-
gelig fornemmelse af, at beslutningen om 

fortsætter næste side

MSPC Jens Peter Janum fra 'Mette Miljø' fortsætter 
kampen for miljøskibene og arbejdsmiljøet, mens ski-
bets chef, Kasper Thomasen, har givet op og forlod 
Søværnet efter sidste sejlads først i november.
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-Vi har kompetencerne - men mangler 
materiellet, påpeger MSPC Jens Peter 
Janum i denne kommentar til den ver-
serende debat om mulig udlicitering af 
havmiljøberedskabet som led i Forsvarets 
besparelser.

Klart signal
fra dækket på 'Mette Miljø'

havmiljøberedskabets fremtidige placering 
allerede er truffet. Officielt undersøges det 
pt. i Forsvarskommandoen, hvorvidt områ-
det bør udliciteres. Men set fra dækshøjde 
tyder meget desværre på, at beslutningen er 
truffet, og den øvelse, der nu er i gang, er 
opstilling af et regnestykke, der skal nå et 
allerede bestemt facit.

Forker te oplysninger gentages
Forsvarskommandoen har ikke nødven-
digvis samme interesser som Søværnet. Og 
slaget mellem de mange interesser er med al 
tydelighed gået i gang. Private rederier har 
med Danmarks Rederiforening i spidsen 
ikke overraskende meldt ud, at de kan løse 
opgaven, bedre, billigere og hurtigere.

Min frustration har bund i tre grundlæg-
gende elementer. Minister og politikere 
fejlciterer delvist en nu fire år gammel be-
hovsanalyse fra et konsulentfirma. Og så 
kan man jo spekulere i, hvorfor embeds-
værket vedholdende "fodrer" politikerne 
med forkerte oplysninger. I behovsanalysen 
anbefalede konsulentfirmaet at flytte hele 
eller noget af beredskabet fra København 
til Frederikshavn. Forsvarskommandoen 
valgte at flytte det hele til Frederikshavn. 
Dette giver, efter min opfattelse ingen 
mening, med udgangspunkt i godt sø-
mandskab. 'Mette Miljø' er uegnet til 
sejlads i området omkring Frederikshavn, 
og Hjemmeværnet kan ikke virke uden et 

større miljøskib, da de ikke kan opsamle 
olien. Derfor bør politikerne indrømme, at 
det var en politisk beslutning og intet med 
havmiljø at gøre, da man valgte at flytte 
'Mette Miljø' til Frederikshavn.

Kompetencer dyrere end materiel
Dernæst er det, som jeg indledningsvist på-
peger selvmodsigende, at forældet materiel 
danner basis for at udlicitere havmiljøop-
gaven, når det, der virkelig koster noget 
- kompetencerne - de er til stede i Søværnet.

For det tredje er det for mig at se uhen-
sigtsmæssigt at koble en beslutning om 
havmiljøberedskabets fremtid og milliard-
besparelser i Forsvaret. Min ubehagelige 
tanke om, at beslutningen om udlicitering 
allerede er truffet, får her ny næring.

Magtesløs br ik i  spi l let
Det er en udfordring, at være magtesløs 
brik i det spil. Uanset hvor godt jeg løser 
min opgave og uanset hvor kompetente be-
sætningerne på miljøskibene er, så gør det 
hverken fra eller til. Nu er det et spørgsmål 
om kroner og ører.

Kompetencerne findes i skibene, blandt 
besætningerne og ikke bag skrivebordene. 
Det er mit håb, at politikerne finder øre-
mærkede midler til at bygge nye miljøskibe 
for. Skibe, der konstrueres, så de også kan 
løse opgaver som isbrydning, assistance til 
søs og for eksempel søopmåling.

Vi har i Danmark kompetencerne til 
også at bygge skibene, og investeringen, der 

i Forsvarets egne beregninger vil koste 970 
mio. kr. kunne få dobbelt effekt i form af 
danske arbejdspladser.

En udlicitering rummer ingen garanti 
for danske arbejdspladser.

Havmiljøberedskabet er, mener jeg, 
en statslig opgave. Med en privat aktør 
som udøver vil der kunne opstå interes-
sekonflikter mellem havmiljøopgaven og 
rederiets evt. andre aktiviteter inden for 
udvinding- / transport af for eksempel olie 
og kemikalier.

Mil jøberedskabet var f lagskib
Miljøberedskabet var tilbage i 80'erne et 
flagskib. Delegationer kom fra det store 
udland for at blive inspireret og se, hvad 
vi kunne i lille Danmark. De danske 
kompetencer og det danske materiel var 
beundringsværdigt. 30 år er gået siden da. 
Kompetencerne har vi udviklet, opøvet og 
finpudset, mens materiellet for hver dag er 
blevet ældre.

Jeg tror, at en privat virksomhed i den 
situation ville vælge at forny materiellet og 
bevare kompetencerne i firmaet i stedet for 
at sætte det hele på udsalg.

Kommentar

fortsat fra side 14
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LEJ FERIEBOLIG
SK-medlemmer, der også har forsikringer hos Tjeneste-
mændenes  Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand 
eller ferielejlighed i Prag.

I BLÅVAND ELLER PRAG

Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere informa-
tion og booking www.forsikringsagenturforeningen.dk

Sommerhus tæt på 
Blåvand Fyr og med

6 sovepladser.

Pris pr. uge
3.500 kr.

Centralt placeret og 
stilfuld lejlighed med
6 sovepladser i Prag.

Pris pr. uge
4.100 kr.

Talsmand på 'Tulugaq'
Ekstraopgaven som talsmand om bord på 
inspektionskutteren 'Tulugaq' er overkom-
melig, synes SK-talsmand Niels Clausen-
Nielsen.

Han påtog sig opgaven, da ingen andre 
ville.

-Men det var ikke kun af nød. Jeg kan 
godt lide at tage mig af det, så når der ikke 
er andre, der står og gerne vil være det, så er 
det helt fint for mig, siger han.

Besætningen er i alt på 13 mand og 
forholdene om bord er overskuelige. Hver 
en kvadratcentimeter på det lille skib er 
udnyttet.

Renser lu f ten
-Vi er jo tæt på hinanden og vi snakker 
sammen alle sammen hver dag. Derfor 
bliver der heller aldrig de store problemer. 
Er der ét eller andet, jamen så snakker vi 
om det, siger han og tilføjer:

-Og hvis endelig, der er et stort problem, 
så holder vi et møde, taler med store bogsta-
ver og så er den pot som regel ude.

Niels Clausen-Nielsen er 
SK-talsmand om bord på 
inspektionskutteren 'Tu-
lugaq'. Her er talsmands-
opgaven forholdsvis let, 

synes han. -Vi finder 
altid ud af det ved lige at 

snakke sammen, lyder det 
fra SK-talsmanden.

fortsætter næste side
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Talsmand på 'Tulugaq'
Inspekstionskutteren 'Tulugaq' undervejs mod havnen i Grønnedal. Her mødte SK sidst i august SK-talsmanden om bord.

Forholdene er trange om bord på 'Tulugaq'. Det gælder også i kabyssen, hvor SK-tals-
mand Niels Clausen-Nielsen har sit daglige arbejde. Men trods de små forhold er der 
'højt til loftet' om bord, hvor alle ifølge SK-talsmanden er lige.

De mindre forhold passer ham godt. Han 
har tidligere været udlånt til de større in-
spektionsskibe, hvor han har været skyller 
og bager.

-Men de små skibe er nu nummer ét, 
mener han.

-Først og fremmest fordi vi har det så frit, 
som vi har. Og fordi vi snakker sammen på 
kryds og tværs. Her om bord er alle lige, ud-
dyber Niels Clausen-Nielsen, der om bord 
i det daglige går under navnet "Krymmel"  
med henvisning til hans hverv i kabyssen.

-Om bord er vi som en lille familie. Vi 
kender hinanden ud og ind. Det kan have 
sine ulemper, men jeg synes nu, at der er 
flest fordele ved det, bemærker han.

Siden han påmønstrede inspektions-
skibet 'Fylla' som sit første skib i 1977, har 
Niels Clausen-Nielsen været vidt omkring 
i Søværnet.

Han blev i 1982 hovmester, men gik se-
nere over og blev dæksmand. I 80'erne var 
han om bord på inspektionsskibet 'Beskyt-
teren'.

Niels Clausen-Nielsen har været medlem af 
SK siden konstablerne i Søværnet brød op 
fra CS og etablerede SK i 1997.

I det daglige om bord skeles der ikke til, 
hvem der er medlem af hvilke organisatio-
ner.

-Men det er da et emne, som vi disku-
terer. Og jeg er ikke i tvivl om, at som 
konstabel er man bedst hjulpet ved at være tekst & foto Hanne Hansen

fortsat fra side 16

medlem af SK. Skulle det komme til en 
sag en dag med éns leder, så kan man jo 
tvivle på, om man får den hjælp, man har 
brug for, hvis man er i den samme faglige 
organisation som lederen, bemærker Niels 
Clausen-Nielsen.



SKnyt • december 2012 • 15. årgang • nummer 6

18

indviet 31. oktober. Hen-
des Majestæt Dronningen 
forestod indvielsen af den 
nye kommando.

Grønlands Kommando og 
Færøernes Kommando 
er lukket, mens Arktisk 
Kommando i Nuuk blev 

Arktisk Kommando åbnet

Billedtekst

Alle sejl var sat til i Nuuk den sidste hver-
dag i oktober, hvor den nye værnsfælles 
kommando, Arktisk Kommando, blev 
indviet. 'Hvidbjørnen', 'Ejner Mikkelsen' 
og 'Tulugaq' lå i havnen og alle tre besæt-

Dronning Margrethe under rundvisningen i Arktisk Kommando 
sammen med forsvarsminister Nick Hækkerup og forsvarschef 
Peter Bartram, der står lige bag dem. Yderst til højre orlogskap-
tajn Michael Hjorth fra Arktisk Kommando.

Arktisk Kommando er rykket ind i Royal Greenlands tidligere 
domicil i Nuuk. Hovedkvarteret har 36 militære og civile ansatte.  
Arktisk Kommando gør fortsat brug af antenneparken i Grøn-
nedal.

Søværnets Tamburkorps og besætningerne fra 
'Hvidbjørnen', 'Ejner Mikkelsen' og 'Tulugaq' 
deltog ved åbningen af Arktisk Kommando.
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SK har på Facebook en 
gruppe, hvor medlem-
merne udveksler infor-
mation og debatterer. 
Fra årsskiftet er SK og 
FKKF på Facebook med 
en ny fælles side.

finder du ved på Facebook at søge på 
Søværnets Konstabelforening.

For at se gruppens side, er man dog 
nødt til at have en Facebook-profil, og 
det er ikke alle, der har det.

SK og FKKF har besluttet at op-
prioritere den digitale tilstedeværelse 
og profil og etablererer derfor en fælles 
Facebookside, som bliver tilgængelig for 
alle - også selv om man ikke har sin egen 
Facebook-profil. Den nye fælles side for 
konstabler og korporaler i Søværnet og 
Flyvevåbnet, vil blive annonceret  på 
både hjemmeside, i bladet og på Face-
book, når den er i luften.

ninger deltog ved indvielsen sammen med 
Søværnets Tamburkorps.

Den ceremonielle del af indvielsen var 
henlagt til Kulturhuset i Nuuk. Her fore-
stod Dronning Margrethe afsløringen af 
kommandoens våbenskjold med tre røde 
kugler og en hvid stjerne over to hvide 
takker. De tre røde kugler symboliserer det 
danske løsen, stjernen er polarstjernen og 
de to takker er symboler for Grønland og 
Færøerne.

Majestæten på 'Hv idbjørnen'
I ceremonien deltog foruden Hendes 
Majestæt Dronningen blandt andre for-
svarsminister Nick Hækkerup, chefen for 
Søværnets Operative Kommando Finn 
Hansen, chefen for Flyvertaktisk Kom-
mando Henrik Røboe Dam, den afgående 
chef for Grønlands Kommando Henrik 
Kudsk og den tiltrædende chef for Arktisk 
Kommando Stig Østergaard Nielsen.

Dronning Margrethe var under sit tre 
dages besøg i Nuuk i forbindelse med 
åbningen af kommandoen indkvarteret på 
'Hvidbjørnen'. Et ophold, hun personligt 
udtrykte stor tilfredshed med - og det blev 
da også til et "familie-foto" med Dronnin-
gen placeret i midten og besætningen linet 
op på helikopterdækket.

En kadet fra 'Tulugaq' blev hidkaldt, og 
han fik lov til at betjene fotoapparatet - og 
kan vel herefter sådan helt uofficielt be-
nævne sig som 'kongelig hoffotograf'.

tekst Hanne Hansen
foto Leiff Josefsen, Sermitsiaq

Søværnets Konstabelforening
marinekonstabelgruppens fagforening

 � Nyheder
 � Praktisk info
 � SKnyt

 � ... og meget mere 

SK PÅ INTERNETTET

Find det
under SKs faneblad på www.co-sea.dk

SK har i dag en gruppe på 
Facebook, hvor der debatteres. 

En fælles Facebook-side for SK og 
FKKF vil være i luften 1. januar.

Deltag i debatten

Debat-indlæg, korte beskeder, fælles 
hilsener og meget andet finder medlem-
merne anledning til at dele med andre 
på SK's gruppe på Facebook. Gruppen hanh
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Gæsterne strømmede til, gavebor-
det bugnede og snakken gik ved 
afskedsreceptionen for Hans Frede-
riksen, der efter godt 50 år i og med 
Forsvaret nu går på pension.

-Du er alsidig, videbegærlig og 
alvidende, konstaterede formand 
for FKKF Jan Lyngsøe blandt andet 

i sin takketale til Hans Frederiksen, 
der i januar 1998 blev faglig kon-
sulent i SK - og i 2007 var med fra 
etableringen af FKKF.

Receptionen blev holdt på Hol-
men, hvor Hans Frederiksen for 
51 år siden indledte sin karriere i 
Forsvaret.

Tusind tak
for indsatsen

Jan Lyngsøe, formand for FKKF, havde som afskedsgave 
fundet en sjælden whiskey til Hans Frederiksen. 

BLIV MEDLEM AF SØVÆRNETS KONSTABELFORENING

Kontingentsatser for medlemsskab af SK
gældende pr. 1. januar 2012 samt i 2013 oplyst pr. md.

Marineelever (de første fire måneder) 0 kr.

Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr.

Efter udnævnelse til marinekonstabel 375  kr.

Seniorordning* 200  kr.

* for medlemmer af SK efter  afgang fra jobbet på grund 

af alder eller helbred. Seniormedlemsskab kan fortsættes 

indtil udgangen af det 69. leveår.

Søværnets Konstabelforening
marinekonstabelgruppens fagforening

• Smartphone -Scan koden, der sender 
dig direkte til 
formularen på 
vores hjem-
meside. Udfyld 
formularen og 
tap “send”.

Mange veje til medlemsskab - brug en af dem

• Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. 

tilsendt - direkte tlf. 36 36 55 95

• Mail -Send en kort mail til sk@maks.dk med oplysning om 

navn og telefonnummer. Så hører du fra os.

• Web -Udfyld formular på vores hjemmeside på

www.co-sea.dk/indmeldelse.33339.aspx

SK og FKKF sendte 23. november konsulent 
og redaktør for FKKF-nyt Hans Frederiksen 

på pension med en velbesøgt reception.

hanh Billedgalleri fra dagen på www.co-sea.dk
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Til l idsmænd og kontaktpersoner 
Henvend dig t i l  din lokale SK-repræsentant, hvis du får problemer

Vacant

SØVÆRNETS OPERATIVE
KOMMANDO

Vacant

FORSVARETS
PERSONELTJENESTE

Heini René Jensen 
Tlf-tj.: 99 22 17 60
ssg-uds208@mil.dk

SØVÆRNETS
SERGENT- OG
GRUNDSKOLE

Klaus Nørager 
Tlf-tj.: 25 38 48 36 
klaus@mil.dk

VÆRKSTEDSOMRÅDE 
BRØDESKOV

Kaj Friborg 
Tlf-tj.: 89 25 52 91 
Mobil.: 40 58 81 80 
kf@maks.dk

CIS SQUADRON -
FINDERUP

Jan Lyngsøe 
Mobil: 25 51 18 88
csw-e80ca011@mil.dk

FLYVEVÅBNETS OG
SØVÆRNETS
HELIKOPTERTJENESTE

FTM 
Hans Philipsen 
Mobil: 20 10 56 16 
hp@maks.dk

FORSVARETS
MATERIELTJENESTE

FTM 
Karsten Nielsen 
Mobil: 40 53 84 85 
karsten-soh@hotmail.com

1. ESK STAB 
Vacant

THETIS  
Kim Jensen 
Mobil: 20 89 14 03

VÆDDEREN  
Peter Koch Møller 
Mobil: 61 71 15 96
pkmoeller@hotmail.com 
 
HVIDBJØRNEN-B  
Jan Nolsøe Stenberg 
Mobil: 00298 50 35 02

TULUGAQ
Niels Clausen-Nielsen
Mobil: 29 43 48 25
nielsclausennielsen@gmail.com

KNUD RASMUSSEN
Vacant

METTE MILJØ  
Jens Peter Janum 
Tlf-tj.: 41 30 99 15 
 
GUNNAR THORSON  
Benny Jacob Nielsen 
Tlf-tj.: 41 30 99 05
benny.nielsen@hotmail.com 

MARIE MILJØ 
Keld Kroman 
Tlf-tj.: 58 30 85 93
fam.kroman@stofanet.dk

GUNNAR SEIDENFADEN 
Michael Thun Madsen
Mobil: 2285 9620
mtm@waoomail.dk 
 
DIANA 
Nicolai Thomsen 
Mobil: 22 52 32 25 
nemus@sol.dk

NAJADEN  
Jannik T. Larsen
Tlf-tj.: 41 30 98 55

1. ESKADRE

FTM
André Borre
Tlf-tj.: 72 60 43 27

COMCEN
Michael Moeskær
Mobil: 28 51 89 53
mhj@maks.dk

TKA
Vacant

OPLOG KORSØR

FTM / ABSALON
Vacant

ESBERN SNARE
Karl-Erik Andersen
Mobil: 21 82 26 06
jazz60.andersen@gmail.com

SØLØVEN
Vacant

IVER HUITFELDT
Vacant

2. ESKADRE

FTM 
Peter Emborg 
Mobil: 61 67 16 05

MUS HELLEBÆK  
Jens Holm Hejlsø 
Tlf-tj.:49 70 90 43 
jens@hejlsoe.dk 
 
MUS FØLLESBJERG 
Laust K. R. Jensen 
Tlf-tj.: 62 56 20 90

MOC N

Knud Rasmussen 
Mobil.: 40 84 19 30

RESERVEPERSONEL

Achim Jensen
Mobil: 60 60 21 66
achimjensen@gmail.com

MOC S

FTM 
Ib Skoubo 
Tlf-tj.: 40 41 37 61 
ib@skoubo.eu

COMCEN  
Ella M. B. Madsen 
Mobil.: 40 15 28 28 
 
SLEIPNER 
Vacant

Kørsels- og
Transportelement 
Vacant

Lærlingekontakt
Thomas Andreasen
thomasand82@gmail.com

OPLOG
FREDERIKSHAVN

KØBENHAVN 
Vacant

MILITÆRPOLITIET

KØBENHAVN 
Olav Borre 
Tlf-tj.: 32 66 45 00

SØVÆRNETS 
SPECIALSKOLE

Vacant

ARKTISK KOMMANDO

Malte Henningsen
Mobil.: 61 28 13 14

SØVÆRNETS 
TAMBURKORPS

Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til sk@maks.dk
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Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på 633.000 kr.

Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død
før 60 år på 383.000. 

Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning 
på 127.000 pr. år. 

Ved medlemmets død 30.000 kr. pr. år. til evt. børn.

OBS: 
Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne for-
sikring over lønsedlen.

1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på 167.000 kr. ved medlemmets 
død og 75.100 kr. ved ægtefælles død.

2. Fritidsulykkesforsikring på 600.000 kr. med dækning for
 tandskader og brilleskader.

TAG OVERSIGTEN MED
 

NÅR DU TALER 
FORSIKRING 

MED DIN ASSURANDØR 
ELLER BANK

Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af SK 

Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension         
             Også for SKs medlemmer

Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon 36 36 55 85

Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med  PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en 
Helbredssikring, til en meget favorabel pris.  

Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun 1.299 kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned i 2012.
Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for 1.203 kr. årligt. Prisen for 2013 er ved deadline på 
bladet ikke endnu klar, og der kan forekomme en ubetydelig justering.

Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer

Kontakt Søværnets Konstabelforening på tlf. 36 36 55 85 for nærmere oplysning

Helbredssikringen er kommet i stand via SK’s medlemsskab af CO-Søfart.

HELBREDSSIKRING
ekstra tilkøb

1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på 370.000 kr.  (Fra 1. april 2011)

2. Børnesum på 30.000 kr. pr. barn under 21 år.  (Fra 1. april 2011)

3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på 100.000 kr. 
    For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen 50.000 kr. 
    (Fra 1. april 2011)
 OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen

CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten
Aftale nr. 85034 hos Forenede Gruppeliv

Kontakt Søværnets Konstabelforening  på tlf. 36 36 55 85 for nærmere oplysning

FORSIKRINGER
OBS
Forsikringsopgaven løses af 
AP Pension, som Søværnets 
Konstabelforening har indgået aftale 
med. Du er automatisk omfattet af for-
sikringen, når du er medlem af SK.

info

Nyt
fra 1. januar

2013

Kun
108,25 kr.

pr. md.

se også side 12
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FORSIKRINGER

Særligt beløb ved dødsfald i tjenesten 

Ved dødsfald ydes der afdødes ægtefælle 
et særligt beløb på 20.000 kr. 
Et tilsvarende beløb til hvert af afdødes 
børn under 18 år. 
Det samlede beløb kan dog ikke overstige 
80.000 kr. 

I tilfælde, hvor korttidsansat personel 
afskediges som følge af en tilskadekomst
i tjenesten pådraget invaliditet, ydes der 
den pågældende et særligt beløb, der ved 
100% invaliditet andrager 80.000 kr.

Ved lavere invaliditet nedsættes beløbet 
tilsvarende.

Arbejdsgiveradministreret

For korttidsansatte omfattet af bonusordningen

I følge lov om forsikring mod arbejdsskade 
kan du eller din familie opnå følgende 
erstatning / godtgørelse:

Tab af forsørger: 
Løbende udbetaling (30%) afhængig af års-
løn eller engangsbeløb. 

(Fx: afdødes årsløn 275.000 kr. = 6.875 kr. 
pr. måned i max 10 år).

Tab af erhvervsevne: 
Løbende udbetaling afhængig af årsløn 
eller engangsbeløb. 

(Fx: Ved 65% tab af tidligere årsløn 275.000 
kr. = 11.923 kr. pr. måned). 

Særligt overgangsbeløb:
Til ægtefælle ved dødsfald: 149.000 kr.

Ved méngrad på 100%:
Udbetales 790.000 kr.

Ved méngrad på under 5% ydes der ingen  
erstatning.

Forsørgertab til børn:
Er afhængig af den afdødes årsløn i året før 
skaden og løber til barnets 18. år. Er barnet 
under uddannelse, kan ydelsen evt. løbe til 
det fyldte 21. år. 

Hvis afdødes årsløn fx var 275.000 kr.,
bliver den månedlige ydelse 2.292 kr.

Der ydes betaling af udgifter til sygebe-
handling, optræning og hjælpemidler.

Kommer du til skade:
Skal anmeldelse foretages inden ni 
dage efter tilskadekomsten til Forsvarets 
Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK). 

Er man utilfreds med FAEK’s afgørelse, 
kan sagen ankes til Arbejdsskadestyrel-
sen, og er man ikke tilfreds med deres 
afgørelse, kan sagen ankes til Den Sociale 
Ankestyrelse.

SK er behjælpelig med sagsbehandling 
m.v. i forbindelse med medlemmernes 
arbejdsskadesager.

Arbejdsgiveren har forsikret de ansatte for ulykker m.v. på arbejdet
i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven

Forsvarets særlige erstatningsordning 
og FG INTOPS 98424.

Under udstationering i udlandet er perso-
nellet omfattet af følgende erstatninger i 
tilfælde af invaliditet og død:

Ved 100% invaliditet 3.842.000 kr.
(udbetaling fra 5% mén)

Dødsfaldsdækning: 
Forsørger    2.561.000 kr.
Ikke forsørger    1.279.500 kr.

Efterindtægt: 
Ved dødsfald får din ægtefælle og børn 
under 18 år et beløb som efterindtægt, 
svarende til din løn i 1 - 3 måneder. Hvis 

dødsfaldet er sket som følge af tjenesten, 
udbetales efterindtægt i 6 måneder. Hvis 
du er tjenestemand, ydes efterindtægt i 12 
måneder. 
Du kan kontakte din udstikker og få nær-
mere oplysninger.

Kollektiv fritidsansvarsforsikring ved 
udstationering af den danske stat 
på internationalt mandat, Det dan-
ske Folketing og / eller Den danske 
Regering.
    
Forsikringen dækker ved skade på perso-
ner op til 5.000.000 kr. og ved skade på dyr 
og ting - op til 2.000.000 kr.

Forsikring mod tab af personlige ejendele 
m.m.
Forsvarets erstatningsansvar omfatter de 
private genstande:
Som normalt kan forventes medbragt på en 
arbejdsplads, og som eksempelvis befinder 
sig i private skabe. Ansvaret omfatter som 
hovedregel således ikke penge og kostbare 
genstande, som fx dyre armbåndsure, fjern-
synsapparater, smykker og malerier.

OBS: Fritidsansvarsforsikringen dækker 
ikke alle forhold - tjek op med din udstikker 
inden udsendelse.

Se mere på:
http://forsvaret.dk/FPT/erstat/Pages/default.
aspx

Forsikringer m.v. under udsendelse på mandat i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktfore-
byggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Særligt beløb ved tilskadekomst i tjenesten.



Søværnets Konstabelforening
Mose Alle 13, 2610 Rødovre
Tlf.: 36365585   Fax: 36365580
sk@maks.dk - www.co-sea.dk

Sekretariatet
Søren Frederiksen, forretningsfører

A-kasse - "min A-kasse" (ex STA)
Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 
2500 Valby
Tlf.: 70 12 37 82 - Fax: 38 17 82 49

minakasse@minakasse.dk 
www.min-a-kasse.dk

Bestyrelsen
Ib Skoubo, formand
Karsten Nielsen, næstformand
Hans Philipsen
Michael Moeskær
Nikolaj "Nemos" Thomsen
Jens Peter Janum

Søværnets Konstabelforening, Mose Alle 13, 2610 Rødovre

Den kunstneriske tråd her på bagsiden gen-
nem 2012 slutter, hvor den begyndte i blad nr. 
1 - ved Afrikas Horn. I februar-udgaven var 
det den korttidsholdbare døbefont af is, kreeret 
af marinespecialist og SK-medlem Karl-Erik 
Andersen om bord på 'Absalon', der indledte 
'kunstudstillingen' på bagsiden.

Denne gang er 'kunststykket' fra fregatten 
'Iver Huitfeldt', der her i november satte NA-
TO-standeren og gik ind i antipirat-indsatsen 
Operation Ocean Shield.

Et vigtigt arbejdsredskab i den sammenhæng 
er fregattens helikopter, der på få minutter kan 
skaffe det såkaldte forkromede overblik - blandt 
andet.

Det forudsætter dog altsammen, at Lynx'en 
kommer i luften. Og det er ingen hemmelig-
hed, at Lynx'erne gennem nu nogle år har båret 

stemplet: Nedslidte. Og med 30 år bag sig er 
jagten på reservedele også en udfordring.

Det er derfor intet mindre end en kunst at 
holde Lynx'erne i luften, tør bagsiden godt 
konkludere.

Motorer sk i f tet ef ter nødlanding
At kunstren mestres ved fælles indsats beviste 
en haste-aktion midt i november efter en 
nødlanding på 'Iver Huitfeldt'. Begge Lynx'ens 
motorer skulle udskiftes og ved fælles hjælp fik 
Søværnet og Flyvevåbnet i al hast nye motorer 
fløjet til Seychellerne, hvor 'Iver Huitfeldt' gik 
i havn, mens teknikere fik helikopteren gjort 
operationsklar igen.

Lynx'erne må dog holdes i luften i endnu fire 
år, inden afløserne - MH-60R Seahawk er klar 
i 2016.

En kunst at holde Lynx'en flyvende

Hastereparation af Lynx'en blev nødvendig efter nødlanding på 'Iver Huitfeldt'.  Foto: Søværnet

hanh


