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FPS orienteringsmeddelelse - LT-R udnævnes til PL-R pr. 30. juni 2017

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) vil, med virkning fra 30. juni 2017, udnævne alle
aktuelt ansatte løjtnanter af reserven (M311) på en basis- og tillægskontrakt under
Forsvarsministeriets koncern til premierløjtnanter af reserven (M312).
Udnævnelserne er begrundet i aftalegrundlagets minimumsindplacering som premierløjtnant af
reserven. Det vil ikke fremover være muligt at ansætte og/eller udnævne til funktionsniveauet
”løjtnant af reserven” og laveste indplacering som reserveofficer på en basis- og tillægskontrakt
bliver indplaceringen som premierløjtnant af reserven.
Nogle af de fejlindplacerede løjtnanter af reserven har i perioden 2008 til 2017 modtaget for lidt i
løn pr. indkommanderingsdag. Aktuelt udgør forskellen mellem de to funktionsniveauer pr. indkommanderingsdag 115,61 kr. (april 2017 niveau). Eventuelle efterbetalingssager vil blive sagsbehandlet ved FPS. De berørte reserveofficerer vil i givet fald særskilt blive informeret om omfanget
via en skrivelse i e-Boks og modtage deres penge via deres NEM-konto.
Hvis du, efter at have læst skrivelsen med tilhørende ”spørgsmål og svar”-afsnit, alligevel ikke har
fået besvaret dine spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte FPS på telefon 72 81 00 00
eller via mail FPS@MIL.DK

Med venlig hilsen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lautruphøj 8
2750 Ballerup

TELEFON: 7281 9000
TELEFAX: 7281 9900

E-mail: FPS@MIL.DK
WEB: WWW.FORPERS.DK

EAN: 5798000201576
CVR: 16 28 71 80

Spørgsmål og svar:

Jeg er ansat på en basis- og tillægskontrakt som løjtnant af reserven, hvad skal jeg gøre for at
blive udnævnt til premierløjtnant af reserven?
-

Du skal ikke foretage dig noget. Udnævnelsen vil blive håndteret af FPS.

Hvordan kan jeg vide, om jeg har penge til gode?
-

De medarbejdere, som har modtaget for lidt i løn, vil blive kontaktet af FPS via e-Boks. Af
skrivelsen vil der fremgå en beregning og beløbet. Du vil modtage efterbetalingen via din
NEM-konto.

Jeg har tidligere været ansat som løjtnant af reserven, men er nu udnævnt premierløjtnant af reserven, kan jeg også modtage efterbetaling fra min tid som løjtnant af reserven?
-

Ja, det kan du. Vi trækker lister for dine indkommanderingsperioder gennem hele din tjenestetid, og hvis vi konstaterer, at du har modtaget for lav sats i din tid som løjtnant, vil du
selvfølgelig også modtage efterbetaling.

Hvornår kan jeg forvente at modtage pengene?
-

De medarbejdere, som har fået for lidt udbetalt, kan forvente at modtage efterbetalingen
via deres NEM-konto ved udgangen af juni 2017.

Jeg er udnævnt løjtnant af reserven og aktuelt udsendt på en mission. Hvornår bliver jeg udnævnt
premierløjtnant af reserven?
-

Når du er udsendt med Forsvaret, er du ansat på en anden kontraktform end din basis- og
tillægskontrakt. Når du, efter din udsendelse, bliver tilbageført til din rådighedsstilling i Forsvarets reserve, vil du blive udnævnt til premierløjtnant af reserven.

Hvordan modtager jeg mit udnævnelsesdiplom?
-

Alle udnævnelsesseancer og overrækkelser af udnævnelsesdiplomer i Forsvarets reserve
sker ved foranstaltning af din egen myndighed/enhed. Hvis du ikke har modtaget dit diplom d. 30. juni 2017, bedes du derfor kontakte din egen myndighed/enhed.

Hvordan får jeg udleveret nye/ekstra gradstegn (premierløjtnant) til min uniform?
-

Hvis du ikke modtager nye gradstegn af din enhed/myndighed, skal du i første omgang
kontakte din enhed/myndighed og anmode om nogle nye. Sekundært kan du kontakte et
munderingsdepot og få gradstegn udleveret ved forevisning af dit udnævnelsesdiplom.
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Jeg er elev på løjtnantsuddannelsen. Hvad bliver jeg udnævnt til, hvis jeg efterfølgende ønsker
ansættelse i Forsvarets reserve?
-

Laveste officersgrad i Forsvarets reserve er premierløjtnant af reserven. Hvis du findes egnet, kan du blive ansat som premierløjtnant af reserven på en basis- og tillægskontrakt efter, du har gennemført uddannelsen.

Jeg er hjemsendt som løjtnant af reserven. Bliver jeg udnævnt til premierløjtnant af reserven som
hjemsendt?
-

Nej, det gør du ikke. Hvis du søger en rådighedsstilling som premierløjtnant af reserven, og
findes egnet til at blive ansat, vil du blive udnævnt til premierløjtnant af reserven i forbindelse med ansættelsen på en basis- og tillægskontrakt.

Jeg er aktuelt ansat som løjtnant af reserven og har haft mange indkommanderingsperioder i perioden 2008 til 2017. Hvorfor har jeg ikke modtaget penge på min NEM-konto eller en skrivelse i eBoks fra FPS?
-

Hvis du i perioden har været ansat som løjtnant af reserven og alligevel ikke modtager efterbetaling betyder det, at du har været indplaceret korrekt ift. cirkulæreaftalen mellem
HPRD og Forsvaret. Det betyder derfor, at du har modtaget løn som premierløjtnant af reserven i hele perioden og ikke har penge til gode.

Side 3 af 3

