FPS orienterer: Løjtnanter af reserven i Hæren og Hjemmeværnet udnævnes til
premierløjtnanter af reserven den 5. november 2021

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) udnævner, med virkning fra den 5.
november 2021, alle ansatte løjtnanter af reserven (M311) på en basis- og tillægskontrakt ved Hæren og Hjemmeværnet til premierløjtnanter af reserven
(M312).
Udnævnelsen sker på baggrund af Hærens og Hjemmeværnets beslutning om
minimumsindplacering som premierløjtnant af reserven i respektive reservestrukturer. Det vil fremadrettet ikke være muligt at ansætte og/eller udnævne
medarbejdere som sekondløjtnant af reserven og løjtnant af reserven. Fremadrettet er den laveste grad for reserveofficerer i Hæren og Hjemmeværnet premierløjtnant af reserven.
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Der gennemføres en lønforhandling i fm. de forestående udnævnelser og den
enkelte løjtnant af reserven skal i den forbindelse tage stilling til, om medarbejderen vil have sit pensionsbidrag udbetalt eller indsat på en pensionsordning
efter eget valg.
Med udnævnelsen til premierløjtnant af reserven følger en overenskomstbestemt lønstigning på reserveofficerens basisløn. Endvidere så tilgår der et centralt aftalt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Aktuelt udgør forskellen mellem
de to basislønninger 123,58 kr. pr. indkommanderingsdag. Det pensionsgivende
kvalifikationstillæg udgør 108,43 kr. pr. indkommanderingsdag. Samlet lønstigning bliver herfor 271,68 kr. pr. indkommanderingsdag inklusiv pension på 17,1
procent. Alle beløb er angivet i oktober 2021 niveau.
De berørte reserveofficerer modtager særskilt information og deres nye basis- og
tillægskontrakt i e-Boks.
Hvis du på baggrund af denne orientering har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte FPS på telefon 72 81 90 00 eller via mail FPS@MIL.DK.

Med venlig hilsen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
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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 gøre noget. Udnævnelsen vil blive håndteret af FPS i
samarbejde med din stamenhed.

Jeg er hjemsendt som løjtnant. Hvad kan jeg blive ansat som, hvis jeg ønsker en
ansættelse i reserven?


Hvis du har gennemført hele løjtnantsuddannelsen, herunder også
den 1 årige praktikperiode, så kan blive ansat som premierløjtnant
af reserven. Du kan holde dig orienteret om ledige rådighedsstillinger via forsvaret jobsite.

Jeg er sekondløjtnant. Kan jeg blive udnævnt til premierløjtnant af reserven i
forbindelse med en ansættelse i Hærens eller Hjemmeværnets reserve?


Hvis du har gennemført den 1 årige praktikperiode på løjtnantsuddannelsen, så bliver du ansat som premierløjtnant af reserven. Hvis
du ikke har gennemført den 1 årige praktikperiode, så vil din ansættelse som premierløjtnant af reserven, eller alternativt som befalingsmandsgruppen af reserven, bero på en konkret og individuel
vurdering, som foretages ved Hæren eller Hjemmeværnskommandoen afhængigt af tjenestestedet.

Jeg er løjtnant af reserven og aktuelt udsendt. Hvornår bliver jeg udnævnt premierløjtnant af reserven?


Når du er udsendt med Forsvaret, er du ansat på en anden kontrakt
end din basis- og tillægskontrakt. Din basis- og tillægskontrakt er
sat i bero under udsendelsen. Efter udsendelsen genaktiveres din
basis- og tillægskontrakt og du vil i den forbindelse blive udnævnt
til premierløjtnant af reserven.

Hvordan modtager jeg mit udnævnelsesdiplom?


Alle udnævnelsesseancer og diplomoverrækkelser i Forsvarets reserve sker ved foranstaltning af din egen myndighed/enhed. Hvis
du ikke har modtaget dit diplom den 5. november 2021, skal du
kontakte din egen myndighed/enhed.

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


Du skal i første omgang kontakte din enhed/myndighed og anmode
om nye gradstegn, hvis du ikke har modtaget dem fra myndigheden. Alternativt kan du kontakte det nærmeste munderingsdepot
og få de nye gradstegn udleveret. Husk at medbringe udnævnelsesdiplomet som dokumentation.
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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 Hæren og i Totalforsvarsstyrken under
Hjemmeværnet er premierløjtnant af reserven. Hvis du findes egnet, bliver du ansat som premierløjtnant af reserven på en basisog tillægskontrakt efter endt uddannelse.

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


Nej. Du vil i den forbindelse først blive udnævnt, hvis du søger en
rådighedsstilling som premierløjtnant af reserven og bliver vurderet
egnet og udvalgt til stillingen. Udnævnelsen sker, når du starter i
din nye stilling.
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